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Nguồn Tài liệu Dành cho Phụ huynh về Tiêu Chuẩn Học 
Nồng Cốt Phổ Biến Chung Toàn Tiểu Bang  

Nơi để Học hỏi và Hiểu Nhiều Thêm 
 
 

 

 

Sách Hướng dẫn Dành cho Phụ Huynh Để Giúp Đỡ Con Em Thành Công Trong Việc Học của 
Hội Phụ Huynh Học Sinh Quốc Gia  (National PTA Parent’s Guides for Student Success) 

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

Trang mạng này bao gồm một bộ tài liệu trong đó có những hướng dẫn ngắn giải thích 
những thay đổi trong tiêu chuẩn học đối với môn ngữ văn tiếng Anh (English Language Arts, 
viết tắt ELA) và Toán học.  Những hướng dẫn này được sắp xếp riêng cho mỗi cấp lớp từ 
mẫu giáo đến lớp tám (K-8) và hướng dẫn này được sắp xếp theo từng môn học cho cấp 
trung học. 
  
Các hướng dẫn đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và gồm có: 

 

 Con em quý vị cần phải học những gì trong môn ngữ văn tiếng Anh và toán học ở 
mỗi cấp lớp với các tiêu chuẩn mới này. 

 Những hoạt động mà phụ huynh có thể làm tại nhà để hỗ trợ việc học của con em 
mình. 

 Những phương cách giúp phụ huynh tạo mối quan hệ chặc chẻ hơn với giáo viên của 
con em mình. 

 Những lời khuyên chỉ dẫn phụ hunh lập kế hoạch giúp con em đang học bậc trung 
học sẳn sàng để chuyễn tiếp lên trường cao đẳng và cho nghề nghiệp. 

 
Lộ trình học dành cho Phụ huynh của Hội đồng Trường “Great City” 
(Council of Great City Schools Parent Roadmap) 
http://www.cgcs.org/Domain/36 

Trang mạng này cung cấp lộ trình học chỉ dẫn riêng biệt cho mỗi cấp lớp từ mẫu giáo đến 
lớp tám (K-8) bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đối với môn ngữ văn tiếng Anh (ELA) và 
toán học.  Bản lộ trình học này hướng dẫn các bậc phụ huynh hiểu qua những gì con em họ 
sẽ phải học và họ nên làm gì để giúp các em trong việc học tập này.  Sách chỉ dẫn này cũng 
cung cấp thời biểu cho thấy các tiêu chuẩn chọn lọc sẽ thay đổi như thế nào từ năm này 
sang năm khác để học sinh nắm vững những căn bản học cần thiết đễ theo học đại học và 
cho nghề nghiệp của họ sau khi tốt nghiệp trung học.  
  

Hội đồng Trường “Great City” cũng đã sản xuất một đoạn phim (video) ngắn ba phút dễ hiểu 
cho phụ huynh để giải thích Kiến Thức Và Kỹ Năng Học Nồng Cốt Phổ Biến Chung (Common 
Core), bạn có thễ xem đoạn phim này trên mạng:  http://www.commoncoreworks.org 

NGUỒN TÀI LIỆU TRONG NƯỚC 

http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
http://www.cgcs.org/Domain/36
http://www.commoncoreworks.org/
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Trang mạng Vùng Lên cho Con Em Chúng ta 
(Stand for Children Web site)  
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strong-
foundation-our-childrens-success 

Trang mạng Vùng Lên cho Con Em Chúng ta (Stand for Children) mô tả một cách ngắn gọn và 
dễ hiểu cho phụ huynh về việc tại sao các tiểu bang đã thông qua Các Tiêu Chuẩn Học Nồng 
Cốt Phổ Biến Chung Toàn Tiểu Bang (Common Core State Standards viết tắt CCSS), những gì 
đang thay đổi và những gì sẽ thay đổi trong việc học của các học sinh. 

 
 
 
Cơ quan Khuyến khích Phụ huynh và Gia đình Học sinh Nửu Ước Tham dự Vào Sự Học của 
Con Em (Engage New York Parent and Family Resources)  
http://engageny.org/parent-and-family-resources 

Trang mạng này liên kết đến các tài liệu được mô tả ở đây cũng như ở những trang mạng 
khác, bao gồm những hướng dẫn và các sinh hoạt để giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về Các 
Tiêu Chuẩn Học Tập Nồng Cốt Phổ Biến Chung (Common Core Learning Standards) được 
thực hiện như thế nào trong tiểu bang Nửu Ước và những tiêu chuẫn này sẽ như thế nào khi 
áp dụng trong lớp học.  
 

Cơ quan Khuyến khích Tìm Hiểu Về Xác định Tiêu Chuẩn Học Nồng Cốt Phổ Biến Chung của 
Tiểu bang Nửu Ước (Engage New York Common Core Assessments) 
http://engageny.org/common-core-assessmentsandhttp://engageny.org/resource/test-
guides-for-english-language-arts-and-mathematics 

Trang mạng này bao gồm những tài liệu và tin tức dành cho các bậc phụ huynh quan tâm 
đến việc tìm hiểu thêm về các phương thức đánh giá Kiến Thức Và Kỹ Năng Học Nồng Cốt 
Phổ Biến Chung (Common Core) của học-sinh, bao gồm những hướng dẫn về bài thi và 
những câu hỏi mẫu. 
 

Thư viện về Tiêu Chuẩn Học Nồng Cốt Phổ Biến Chung của Bộ Giáo dục Thành phố Nửu 
Ước dành cho Gia đình Học sinh (New York City Department of Education Common Core 
Library for Families) 

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

Trang mạng này bao gồm các tài liệu, ví dụ như Quan Niệm Tổng quát về Kiến Thức Và Kỹ 
Năng Học Nồng Cốt Phổ Biến Chung (Common Core) và một đoạn phim ngắn (video) kèm 
theo dịch bản qua nhiều thứ tiếng: Ả Rập, Bengali, Trung Hoa, Haitian Creole, Hàn Quốc, 
Nga, Tây Ban Nha và Urdu. 

NGUỒN TÀI LIỆU TRONG TIỂU BANG NỬU ƯỚC (NEW YORK) 
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http://engageny.org/resource/test-guides-for-english-language-arts-and-mathematics
http://engageny.org/resource/test-guides-for-english-language-arts-and-mathematics
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