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Chương Trình Ngôn Ngữ William and Mary được Center For Gifted Education at the College of William and Mary phát họa 
(Trung Tâm Giáo Dục Xuất Sắc tại Đại Học William and Mary) để thử thách học sinh với những bài văn đọc phức tạp.  Học 
sinh tăng cường năng lực trong các môn đọc, viết, và suy luận qua sự sử dụng kiên trì chương trình giảng dạy đặc biệt.  Học 
sinh được thách thức suy nghĩ qua những khái niệm, vấn đề và đề tài phức tạp.  Chương trình không bao gồm những chỉ dẫn 
rõ ràng trong việc đọc các văn bản thông tin, đánh vần, hay viết, tuy nhiên chương trình thiết lập một văn cảnh viết văn khắc 
khe.  Thầy giáo dùng những bài học từ những hướng dẫn giảng dạy của MCPS để bảo đảm sự thành thạo toàn diện của học 
sinh trong các môn  đọc/ngôn ngữ.   

Chương trình phải được bổ sung từ Lớp 3 đến Lớp 5 cho các học sinh với trình độ cao và học sinh với khả năng nhận những 
bài giảng dạy khắc khe hơn.  Thầy giáo hợp nhất những bài giảng dạy của William and Mary với những bài học từ những 
hướng dẫn giảng dạy của MCPS.  Giảng dạy về viết theo những hướng dẫn của MCPS và 6 Điểm nguyên tắc, chứ không theo 
mẫu William and Mary Hamburger Model.  

Trường học dùng ba Mẫu Bổ Sung William and Mary mà nhắm vào những nhu cầu học vấn khác nhau.  Những học sinh với 
khả năng cao và học sinh với tiềm năng hay động lực cao để nhận những giảng dạy gây go hơn tham dự trong Mẫu 1 hay Mẫu 
2.  Phần bổ sung của Mẫu 3 bao gồm trong hướng dẫn giảng dạy của MCPS. 

 Mẫu 1 – Bổ Sung Trọn Vẹn Gia Hạn  
 Mẫu này được bổ sung trong học kỳ ba tháng 1-3 cho các học sinh mà: 
  •  Đọc khoảng hai hay nhiều năm hơn trên trình độ lớp học 
  •  biểu lộ thành thạo về việc hiểu những lời vấn đáp 
  •  biểu lộ sự thành thạo về đọc trong các môn thi tiểu bang và địa phương 
    •  Có thể được nhận diện là Tài Năng và Xuất Sắc* 
  Mẫu 1 gồm: 
  •  giảng dạy trong các bài học William and Mary 1-24, gồm vài đề nghị gia hạn. 
  •  dùng các bài thi trước và sau những thẩm định của William and Mary 
  •  Dùng các truyện của William and Mary, tập văn cho học sinh, và những bản văn cấp cao hơn. 

 Mẫu 2 –  Bổ Sung Trọn Vẹn  
 Mẫu này được bổ sung trong học kỳ ba tháng 3-4 cho các học sinh mà là:  
  •  những đọc giả nhiệt tình, hay 
  •  những nhà tư tưởng dẫn giải hay  
  •  có năng lực để nhận các bài giảng dạy khắt khe hơn, hay 
    •  có thể được nhận diện là Tài Năng và Xuất Sắc* 
  Mẫu 2 gồm có: 
  •  giảng dạy trong các bài học William and Mary 1-24. 
  •  dùng các bài thi trước và sau những thẩm định của William and Mary 
  •  dùng các truyện của William and Mary, tập văn cho học sinh, và những bản văn cấp cao hơn. 

 Mẫu 3 – Phần Mở Đầu William and Mary  
Mẫu 3 hỗ trợ học sinh với những tài năng đang phát triển, tuy nhiên đây không được xem là một bổ sung trọn vẹn.  
Qua chương trinh Đọc MCPS, Viết, Hướng Dẫn Giảng Dạy về Ngôn Ngữ, tất cả các học sinh có quyền chọn lựa 
những phương thức William and Mary và nhiều bài đọc từ những đơn vị.  Mẫu 3 cung cấp  học sinh với  những kinh 
nghiệm mở đầu về giải thích và phân tích những bài văn chương và chuẩn bị các em cho những thử thách phụ trội. 

 
* Học sinh không cần phải được nhận diện là Tài Năng và Xuất Sắc để tham dự trong William and Mary, Junior Great Books, hay giảng 
dạy trên trình độ lớp học. 
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Những Bài Đọc Chính của William and Mary  
cho  

Bổ Sung Mẫu 1 và 2 
 
Tất cả các học sinh phải đọc một phạm vi rộng lớn gồm các bài văn, gồm những tuyển lựa của William & Mary, Các truyện 
Junior Great Books, những sách chính MCPS, các văn bản thông tin, và một số các vật liệu tự chọn lọc. 

Những đơn vị của William and Mary được phát họa kỹ lưỡng để dùng các sách kể dưới đây.  Trừ khi con quý vị thích đọc lại 
một sách truyện, yêu cầu quý vị đừng để con đọc những sách này trước khi những đơn vị được dạy tại trường học.  Sách thay 
thế cho trình độ đọc thấp hơn có cho những tựa sách này, nhưng không có sách thay thế cho trình độ đọc cao hơn.  Quý vị sẽ 
nhận thông cáo là có một số các chọn lựa trong các sách dưới đây, nhưng nếu con quý vị đã đọc tất cả các sách, em sẽ phải 
đọc lại. 
 
SÁCH ĐỌC CHO HỌC SINH TRONG LỚP 3 ĐƠN VỊ HÀNH TRÌNH VÀ MỤC ĐÍCH 

Onion Tears của Diana Kidd HAY Journey của Patricia MacLachlan HAY  
The Green Book của Jill Patton Walsh   
Sachiko Means Happiness của Kimiko Sakai  
Free Fall  của David Weisner 
Bringing the Rain to Kapiti Plain của Verna Aardema 
Những truyện chọn lọc from  Every Living Thing  của Cynthia Rylant 

Tập Văn Chương cho Học Sinh – tất cả các tập chọn lọc 
 
SÁCH ĐỌC CHO HỌC SINH TRONG LỚP 4 ĐƠN VỊ TIỂU SỬ 

How I Became A Writer  và những truyện liên hệ của Phyllis Reynolds Naylor     
The Invisible Thread  và những truyện liên hệ của Yoshiko Uchida   HAY 
A Day of Pleasure và những truyện liên hệ của Isaac Bashevis Singer HAY 
Childtimes và những truyện liên hệ của Eloise Greenfield 
Little by Little và những truyện liên hệ của Jean Little 

Tập Văn Chương cho Học Sinh – tất cả các tập chọn lọc 
 
SÁCH ĐỌC CHO HỌC SINH TRONG LỚP 5 ĐƠN VỊ TIỂU SỬ 

The Secret Garden của Frances Burnett  VÀ 
Call It Courage của Armstrong Perry  HAY 
Taking Sides của Gary Soto  HAY 
Words by Heart của Ouida Sebestyen HAY 
Number the Stars của Lois Lowry 

Tập Văn Chương cho Học Sinh – tất cả các tập chọn lọc 
 
Phụ huynh có thể học hỏi thêm về chương trình giảng dạy của William and Mary tại www.cfge.wm.edu.  Để thêm thông tin về 
những cơ hội tham dự trong chương trình MCPS Accelerated and Enriched Instruction (Chương Trình Giảng Dạy Gia Tốc và 
Phong Phú MCPS), quý vị có thể liên lạc với thầy giáo em hay xem trang mạng 
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/enriched 
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