


Trình Độ Học Vấn



Văn Hóa và Văn Phạm Anh
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Hành Trình Học Vấn HISD
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Học Viết
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Làm Luận
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Học Vấn Tiểu Học

Chú Trọng, Đơn Giản Hóa và Ổn Định:
 Học Ngữ Âm
 Đọc lớn tiếng
 Hiểu bài đọc
 Dậy cách đọc
 Tự đọc
 Học viết
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Mọi học sinh phải thông thạo đọc và viết
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Chú trọng đến việc đào tạo các học sinh thích đọc sách, các 
em có thể hiểu chữ khó trong mọi lĩnh vực. Học sinh sự dụng 
các phương pháp đọc sách và tham dự cuộc đối thoại.

Tự đọc sách là việc học hàng ngày.

Hiển nhiên dùng các phương pháp đọc sách đặc 
biệt để giúp hiểu biết

Học sinh xem xét và lượng giá nhiều kiểu mẫu trước khi 
chúng được mong đợi đưa ra một kết quả.

Xác Thực & Chủ Đích:  Đọc, Viết, và Phát 
Triển Từ Vựng



Xác Thực & Chủ Đích:  Đọc, Viết, và Phát 
Triển Từ Vựng
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Văn phạm thường được dậy trong bối cảnh

Giáo chức đưa ra các mẫu viết văn

Phát triển từ vựng phải xảy ra hàng ngày, trong bối cảnh, 
và bao gồm nhiều điều kiện chính trong vài bối cảnh khác 
nhau.

Việc nhớ các chữ được củng cố qua các phương pháp tỉ 
như ghi chép từ, dán chữ trên tường, và hình ảnh

Sự phát triển từ vựng chú trọng đến việc học hỏi các từ, 
kể cả gốc chính và các yếu tố phụ



Đàm Thoại Học Hành
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Cơ hội hàng ngày để 
học sinh nói chuyện 
để phát triển khả 
năng suy nghĩ chín 
chắn, giúp xây dựng ý 
nghĩa, và ngôn ngữ 
học thuật.

Đàm thoại phát triển khả 
năng suy nghĩ, lắng nghe 

và nói của học sinh.

Sử dụng từ thích hợp và 
biết làm câu.

Mọi học sinh giải thích 
trong các đàm thoại học 

vấn.

Mọi cấp lớp và môn học phải bảo đảm: 



Phòng Đọc Sách Theo Trình Độ (K-6)
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 Phòng Đọc Sách Theo Trình Độ (K-6) cung cấp trên 5,460 cuốn sách, thuộc 
nhiều chủ đề, thể loại và nội dung

 Phòng Đọc Sách cung cấp nhiều loại bản văn theo trình độ để phân biệt sự 
giảng dậy theo nhóm nhỏ. 



Tự Đọc: Thư Viện Cá Biệt Trong Lớp 
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Thư Viện Cá Biệt Trong Lớp sẽ được thiết lập để khả năng đọc sách độc đáo 
của học sinh được phù hợp với bản văn. Tận dụng trình độ Lexile của học 
sinh, một thư viện trong lớp giúp giải quyết khả năng đọc sách của học sinh 
với đủ hạng để phát triển trong suốt niên khoá và xây dựng sức chịu đựng.



Các Thư Viện “Đọc Lớn Tiếng”
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Thư Viện Đọc Lớn Tiếng giúp 
điều hòa sinh hoạt Đọc Lớn 
Tiếng cho học sinh để suy nghĩ 
sâu xa về học vấn, có ăn khớp 
và hỗ trợ những ý tưởng về 
các sách, và xây dựng sự hiểu 
biết về các loại giả tưởng và 
thực tế.
Sự dụng các mô hình tiếp cận 
này cách thông thạo, theo âm 
điệu, và khả năng hiểu biết.



Học Vấn Cấp Hai: 
Trung Học I và II Cấp
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Những Đòi Hỏi về Khả Năng Đọc Sách
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Dụng Cụ Đo Lường: 
Universal Screener 
Renaissance 360

Giáo Chức Xếp Học 
Sinh theo:

• Đúng mức/Ở trên
• Cần Theo Dõi
• Cần Can Thiệp
• Can Thiệp Gấp



Làm thế nào học sinh đọc giỏi hơn?
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Các Tài Liệu Trong Học Khu

16

 Các thư viện trong lớp
 Thư viện câu lạc bộ đọc sách
 Achieve 3000 
 Vocabulary.com
 Thư Viện Houston
 MackinVia



Quý vị có thể làm gì ở nhà?
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 Để con em chọn những gì chúng muốn đọc.
 Nói về những gì chúng đọc.
 Nếu nó thấy khó hoặc chán đọc, hãy để nó chấm dứt.
 Ghi tên mua báo dài hạn mà con em thích.
 Cùng nhau đọc báo hàng ngày.
 Khi con em đang đọc sách, hãy linh động giờ đi ngủ và công 

việc nhà. 
 Chơi những trò chơi giúp khả năng đọc sách.
 Khích lệ các con lớn đọc cho các em nghe.
 Cùng nhau đến thư viện.



Những Công Việc Học Sinh HISD Rất 
Thích Theo Sự Thăm Dò Achieve 3000
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Hiểu Về Thẩm Định Tâm Lý 
và Lối Đối Xử



Thẩm Định Tâm Lý Là Gì?

• Một Thẩm Định Tâm Lý là 
tiến trình thử nghiệm, dùng 
một tổng hợp kỹ thuật nhằm 
giúp đưa ra một số giả thuyết 
về một người và lối đối xử, cá 
tính, và khả năng của họ.

• Trong giáo dục, nó được dùng 
để cung cấp sự hỗ trợ và 
chương trình cho học sinh.
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Đâu là Những Phần?

Thẩm định tâm lý 
không bao giờ được thi 
hành trong môi trường 
chân không. 

Phần lớn của tiến trình 
này là thu thập dữ kiện 
từ nhiều nguồn.
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Những Điều Này có Nghĩa Gì?

 Nhà tâm lý thu thập thông 
tin từ sự thẩm định tâm lý 
và tổng hợp thành một hình 
ảnh trọn vẹn của học sinh 
đang được thử nghiệm.
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 Những đề nghị được dựa trên các kết 
quả thẩm định và từ sự thảo luận với 
chúng bạn, gia đình, và những người 
mà họ có thể làm sáng tỏ lối đối xử của 
học sinh này trong hoàn cảnh khác 
nhau.



Dữ Kiện được Sử Dụng Thế Nào?

 Các thử nghiệm là mẫu 
đối xử.

 Các thử nghiệm không 
trực tiếp tiết lộ tính tình 
hay khả năng, nhưng có 
thể cho phép suy diễn về 
người đang được nghiên 
cứu.

Có một số 
quy tắc chính 

làm thành 
nền tảng cho 
sự thẩm định 

tâm lý:
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The Functional Behavior Assessment 
(FBA – Thẩm Định Hành Vi Chức Năng)

• Thẩm định hành vi chức năng 
là một phương cách tìm hiểu lý 
do tại sao con em quý vị lại 
hành động theo phương cách 
nào đó. 

• Dù học sinh này có ý thức điều 
đó hay không, con em quý vị 
hành động theo một phương 
cách nào đó là để đạt được kết 
quả hay mục tiêu nó muốn.
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Các Bước trong FBA

Bước #1: Xác định lối đối xử không thích hợp.
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Các Bước trong FBA

Bước #2: Thu thập, so sánh và phân tích dữ kiện.
• Đây là nhiều bước hợp thành một. Những người thẩm định thu 

thập thông tin từ hồ sơ, các phỏng vấn và câu trả lời của con 
em quý vị.
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Các Bước trong FBA

Bước #3: Đặt giả thuyết 
cho lý do của lối đối xử 
này.
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Bước #4: Hình thành một 
kế hoạch.



Hỗ Trợ Lối Đối Xử trong Trường
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Hỗ Trợ Lối Đối Xử ở Nhà
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