Hướng dẫn phụ huynh/người bảo trợ chuẩn bị
cho con em đạt tiêu chuẩn và thành công trong
các kỳ kiểm tra đánh giá mức độ sẵn sàng cho
trường đại học và nghề nghiệp tương lai.

Phải làm gì để chuẩn bị cho cuộc
sống sau khi tốt nghiệp trung học
phổ thông?

Tiêu chuẩn về sự Sẵn sàng cho
Đại học và Nghề nghiệp tương lai
là gì?

Quý vị hãy hình dung xem một vận động viên thì

Hơn 40 tiểu bang đã thông qua bộ tiêu chuẩn

cần phải biết khi nào thao tác gì, hay một nhạc sĩ
thì cần có khả năng đọc nốt nhạc, hay một nhà
xây dựng thì cần có bản thiết kế kiến trúc trước
khi khởi công công trình. Ngày hôm nay, học sinh
đang trau dồi kiến thức để chuẩn bị sẵn sàng
cho giai đoạn đại học và nghề nghiệp tương lai.
Điều này có nghĩa là các em sẽ bước vào giảng
đường đại học, nơi làm việc, hay một khoá đào
tạo với bộ công cụ để xử lý hầu hết mọi vấn đề,

học thuật mới, tập trung vào tư duy phản biện,
giải quyết vấn đề và kỹ năng lập luận mà học
sinh cần có trong thế giới ngày nay. Được biết
đến với tên gọi là: “Tiêu chuẩn cơ bản chung
cho toàn tiểu bang”, bộ tiêu chuẩn này mô tả
các kỹ năng và kiến thức mà học sinh cần nắm
vững được ở mỗi lớp học đối với môn tiếng Anh
và môn Toán. Bộ tiêu chuẩn mới này đòi hỏi
phải có các đề kiểm tra sát hạch mới để khớp

từ ngay ngày đầu tiên.

với kỹ năng đã được dạy trong lớp học. Những

Công cụ để thành công là gì?

sát hạch trình độ giúp giáo viên và phụ huynh

Những học sinh có nền tảng vững chắc cho đại

xem thử các em đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp

học và nghề nghiệp sẽ có năng lực về kiến thức
nội dung cơ bản, nắm vững những kỹ năng học
tập cốt yếu, và tiếp thu được khối kiến thức thực
hành cũng như nhiều điều cần thiết khác hầu có
thể giúp các em chuyển tiếp từ trung học phổ
thông lên đại học và giai đoạn nghề nghiệp sau
này. Các nhà giáo dục ở tiểu bang cuả ông bà đã
mô tả bộ công cụ này khi họ đưa ra định nghĩa
về sự Chuẩn bị sẵn sàng cho Đại học và Nghề
nghiệp tương lai.

đề kiểm tra này được dùng như là một công cụ
biết được các em đã tiến bộ ở mức độ nào và
theo chưa. Bộ đề kiểm tra này được soạn ra
nhằm thay thế bộ đề kiểm tra Tiếng Anh và Toán
toàn tiểu bang trước đây.
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về
“Tiêu chuẩn cơ bản chung ” xin truy cập trang
mạng: www.corestandards.org

Đánh giá

Tài liệu tham khảo

Tổ chức đánh giá cân bằng ưu việt hơn là một nhóm các

Tôi có thể tìm thêm thông tin để

tiểu bang đã tập hợp các nhà giáo dục và các chuyên gia
khác để soạn ra bộ đề kiểm tra có chất lượng cao tương
ứng với bộ “Tiêu chuẩn cơ bản chung cho toàn tiểu bang”.
Các tiểu bang và các nhà giáo dục đã soạn ra bộ đề kiểm
tra mới với mục đích cung cấp thông tin ở mức độ sâu hơn
cho giáo viên và phụ huynh nhằm hỗ trợ các em học tập.

giúp con tôi ở đâu?

Xin quý vị hãy đến thăm trường cuả con
mình và nói chuyện với giáo viên hay hiệu
trưởng cuả cháu.
Xin quý vị xem thông tin trên các trang

Giáo viên cần hiểu được học sinh đang học tập như thế

mạng sau:

nào để hướng tới việc làm chủ những kỹ năng đầy thách

•	Làm thế nào để đạt tiêu chuẩn cơ bản

thức này. Bộ đề kiểm tra này giúp cung cấp cho giáo viên
kiến thức để họ có thể giúp các em có cách học thích hợp
riêng đồng thời đáp ứng nhu cầu cuả tất cả các học sinh.
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về “Đánh giá
cân bằng ưu việt hơn” xin truy cập trang mạng:
www.smarterbalanced.org

www.achievethecore.org
•	Hội Giáo viên và Phụ huynh Quốc gia
www.pta.org
•	Hãy là một điển hình trong học tập
www.bealearninghero.org

