


Florida Standards Là Gì? 

 Florida Standards (FS) là những mục tiêu về 

tiếng Anh và Toán được thiết kế để học sinh từ 

lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 chuẩn bị cho đại học 

và sự thành công trong nghề nghiệp.  

 

 



 FS tương ứng với những tiêu chuẩn đòi hỏi học 

sinh phải đạt tại từng năm học trong môn Anh 

Ngữ và Toán Học. 



 Được liên kết với những tiêu chuẩn của đại học 

và việc làm. 



 Đảm bảo học sinh sẽ được tập trung vào việc tốt 

nghiệp trung học và chuẩn bị cho đại học và nghề 

nghiệp. 

 Học sinh thực hiện FS sẽ có những tiêu chuẩn sẽ 

như nhau trên 46 tiểu bang của Hoa Kỳ. 



 Tham Dự Các Buổi Họp và Hội Thảo 

 

 Sự quan tâm của phụ huynh 

 

 Giúp đỡ làm bài tập tại nhà  

 

 Tình nguyện viên cho trường học của học sinh 

 



 Nói chuyện với học sinh về sự quan trọng của 

việc tốt nghiệp trung học, chuẩn bị vào đại học 

và thành công trong nghề nghiệp.  



 Các tiêu chuẩn Anh Ngữ đòi hỏi kiến thức và kỹ 

năng mà học sinh sẽ phát triển trong việc học 

đọc, viết, nói và nghe, và ngôn ngữ.  

 Các tiêu chuẩn cũng đòi hỏi học sinh sử dụng và 

củng cố các kỹ năng trong việc đọc, viết và các 

môn khác tại năm học như thế nào.  



Các Môn Anh Ngữ & Đọc/Viết: 

 Biết toàn bộ chữ cái viết hoa và viết thường, biết 

cách phát âm và viết của từng chữ cái. 

 So sánh các cuộc phiêu lưu và những trải nghiệm 

của các nhân vật trong mốt câu truyện quen 

thuộc, như là truyện cổ tích và dân gian. 

 Kể lại được những câu truyện quen thuộc và nói 

về những câu truyện được kể qua những tình tiết 

trong truyện. 



Các Môn Anh Ngữ & Đọc/Viết: 

(Đặc biệt dành cho học sinh lớp 5) 

 Mời học sinh đọc to những bài viết của mình cho 
các thành viên trong gia đình nghe. Hỏi các câu 
hỏi về việc chọn lọc từ ngữ và ý kiến của học 
sinh. 

 Thảo luận các câu chuyện và lịch sử của gia đình.  

 Đi xem kịch hoặc nhạc với học sinh. Thảo luận 
cách các diễn viên sử dụng để làm sống lại các 
vai diễn.  



 Đọc: đọc và hiểu các đoạn văn phức tạp 

 Viết: trả lời những câu hỏi trong bài đọc qua 

cách sử dụng bằng chứng từ bài đọc 

 Nói và Nghe: tham gia vào các cuộc thảo luận 

trong lớp qua việc sử dụng từ vựng trong bài học 

 Ngôn Ngữ: ngữ pháp, sử dụng ngôn ngữ và từ 

vựng thuần thục 



Có Hai Dạng Tiêu Chuẩn: 

 Toán học thực hành(học sinh ứng dụng và mở 

rộng nguyên lý toán học) 

 Nội Dung Toán Học(những gì học sinh biết về 

toán học) 



Toán Học: 

 Đếm và gọi số lượng đồ vật 

 So sánh hai nhóm đồ vật và nhận xét nhóm nào 

có nhiều hơn; so sánh hai số xem số nào lớn hơn 

 Toán cộng với tổng là 10 hoặc ít hơn; toán trừ 

với số trừ là 10 hoặc ít hơn; và giải các bài toán 

viết cộng và trừ.  



 Ứng dụng và mở rộng những kiến thức trước 

về phép chia trong phân số, sử dụng số nguyên 

chia cho phân số hoặc phân số chia cho số 

nguyên. (1/3:4=1/12) 

 Giải các bài toán liên quan với đời thực sử dụng 

phép chia phân số cho một số nguyên khác 

không và phép chia số nguyên cho phân số. 



Các Môn Anh Ngữ & Đọc/Viết 

 Đọc với học sinh mỗi ngày 

 Đi đến thư viện với học sinh 

 Khuyến khích học sinh chia sẻ những gì xảy ra 

tại trường. 

 Chơi trò chơi từ vựng, như chơi ô chữ, hộp chữ, 

hangman, scramble, v.v... 

 

 



Toán Học 

(Đặc Biệt Cho Học Sinh Lớp 5) 

 Học số học với toán thập phân, ví dụ như cân 
bằng sổ sách.  

 Phép nhân với phân số, ví dụ như, nếu bạn sử 
dụng 2/3 của một cốc có 3/4 vật liệu, thì bạn còn 
lại bao nhiêu vật liệu? Và bạn sử dụng bao nhiêu 
vật liệu?  

 Sử dụng độ dài, rộng, sâu của một thửa đất để 
xác định phải mua bao nhiêu bao đất.  

 

 



 Khi nói chuyện với giáo viên, giữ cho cau 

chuyện được chú trọng vào những vấn đề quan 

trọng.  

 Đề nghị giáo viên cho xem mẫu bài làm của học 

sinh. Hỏi giáo viên những câu hỏi như: Bài làm 

này có đầy đủ không? Làm thế nào để có thể tốt 

hơn? Con của tôi có đi đúng hướng không? Làm 

thế nào tôi có thể giúp con tôi cải thiện và làm tốt 

hơn trong môn học này?  



Đoạn phim ngắn dài 3 phút về FS  

 http://vimeo.com/51933492  (Tiếng Anh) 

 http://vimeo.com/51947947  (Tiếng Tây Ban 

Nha) 

 

 www.corestandards.org 

 http://www.corestandards.org/about -the-

standards/  
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