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Загальні основні інформаційні ресурси для 
батьків 

Де можна отримати більш детальнішої інформації 

Де Дізнатися детальніше і отримати більше 

 

Керівництво Національної Асоціаціі Батьків та Учителів (РТА)  на Допомогу  

Батькам для Звишення Успіху Студентів 

http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 

Цей сайт містить набір матеріалів, в тому числі коротких настанов, що пояснюють 

зміни в стандартах в англійської словесності (ELA) та в математиці. Керівництва 

доступні для кожного класу К-8 і для середньої школи з кожноґо предмета.  

 

Керівництва доступні англійською та іспанською мовами. Вони містять 

інформацію про те:  

• Які діти повинні вчитися в класах англійської словесності та математики з новими 

стандартами;  

•  Які вправи можуть робити батьки з дітьми вдома, щоб підтримувати навчання 

своєї дитини; 

• Які методи допомоги батькам допомогають будувати кращі відносини з учителем 

вашої дитини;  

• Які поради з планування в коледж і кар'єрного готовності дітей вам треба мати на 

увазі. 

 

Рада Шкіл Великих Міст – Дорожня Карта для Батьків  
http://www.cgcs.org/Domain/36 

Цей цайт має індивідуальні дорожні карти для Анґлійської Мови і Літератури 

(ELA) та Математики для кожного з класів K-8 на англійській та іспанській мовах. 

Ці карти допомагають батькам  зрозуміти , що їхні діти будуть вивчати, і як батьки 

можуть підтримувати навчання їхніх дітей в школі . Дорожні карти також 

демонструють лінію часу, яка зображує , як нові навчальні стандарти змінюються з 

року в рікж так що до часу колу вдітубудуть закінчувати середню школу,  вони 

будуть готові до коледжу та до робочої кар'єри.  

 

Також, Рада Шкіл Великих Міст  підготувала доброзичливе відео протяґом у три 

хвилини  яке має загальнимі базові поясненнями дль батьків. Це відео доступно на 
http://www.commoncoreworks.org 
 

Стій за Дітей веб сайт  
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strong-
foundation-our-childrens-success 

 

НАЦІОНАЛЬНІ  інформаційні РЕСУРСИ 
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Стій за Дітей веб сайт містить коротке, зрозумливе для батьків пояснення,  чому 

саме штати прийняли Єдині Основні Навчальні Стандарти (CCSS), що таке 

навчальні зміни стандартів, а також пояснює що зміниться для студентів з 

приняттям нових стандартів. 
 

 

 

Займати Нью Йорк – Ресурси для Батьків та Сімей Учнів 
http://engageny.org/parent-and-family-resources 

Цей вебсайт відсилає до х ресурсів, які описані вище, а також до іншіх ресурсів, в 

тому числі і до керівництв і вправ на допомогу  батькам , щоб вони краще 

зрозуміли, як штат Нью-Йор здійснює Єдині Основні Навчальні Стандарти, і як ці 

стандарти будуть виглядати в класах. 

 

Займати Нью Йорк - Оцінки Відповідно до Єдиних Основних Навчальних 

Стандартів 
http://engageny.org/common-core-assessments та http://engageny.org/resource/test-guides-
for-english-language-arts-and-mathematics 

Цей сайт має інформаційні ресурси та інформацію для батьків, зацікавлених в 

отриманні додаткової інформації про оцінки  загального базового навчання, в тому 

числі, керівництва до тестів і зразки запитань з тестів. 

 

Бібліотека Єдиних Основних Навчальних Стандартів  для Сімей Нью-

йоркського Департаменту Народної Освіти  

http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm 

Цей сайт містить такі ресурси,  як огляд Основних Навчальних Стандартів, а також  

текст  супроводу короткого відео на декількох мовах: на арабській, бенгальській, 

китайській, французькій, гаїтянсько- креольській, корейській, російській, 

іспанській мовах,  і на урду. 
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