Đề Nghị Chuẩn Bị Thi cho
Phụ Huynh và Giáo Viên
Những đề nghị sau đây cho phụ huynh và giáo viên sẽ giúp học sinh sẵn sàng cho kỳ khảo thí
trên toàn tiểu bang.

Chuẩn Bị Chung
•

•
•
•
•

•
•

Học sinh nên theo học các khóa theo Tiêu Chuẩn Học Tập của Minnesota. Hầu hết các
trường học đều tạo cơ hội học tập phù hợp cho học sinh có nguy cơ không thi đậu kỳ khảo
thí toàn tiểu bang.
San sẻ nhiệt tình và quan tâm của quý vị về môn đọc, toán học và khoa học với con mình.
Cho học sinh biết cần học gì ở nhà.
Khuyến khích học sinh rèn luyện thói quen học tốt. Học sinh cần dành riêng thời gian mỗi
ngày để làm bài tập về nhà.
Giúp học sinh có cơ hội làm quen với dạng thức của kỳ thi.
o Các mẫu ở từng mục sẽ giúp học sinh quen với dạng thức của kỳ thi và loại câu hỏi có
trong bài thi.
o Hướng dẫn học sinh về kỳ thi trực tuyến cho biết thông tin về sử dụng các công cụ
trực tuyến và mô tả chuyển hướng và loại đề mục.
o Đến trang các mẫu ở từng mục trên mạng lưới MDE để biết thông tin vào các mẫu
của từng mục và hướng dẫn học sinh. (Theo đường nối Districts, Schools and
Educators > Statewide Testing > Item Samplers.)
Nhớ học sinh ngủ ngon vào ban đêm và ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trước khi thi.
Khuyến khích học sinh trả lời tất cả các câu hỏi trong bài thi.

Bài Thi Đọc
•
•
•
•

Đọc cho học sinh và khuyến khích học sinh đọc cho quý vị.
Cho học sinh ghép các ô chữ và các trò chơi chữ khác.
Khuyến khích học sinh đọc các câu chuyện trong báo chí hàng ngày và các bài viết trong
tạp chí về những quan tâm chung hàng ngày.
Bàn thảo các hoạt động hiện có và câu chuyện quý vị đọc.

Bài Thi Toán
•

•
•

Khuyến khích học sinh dùng toán học hàng ngày. Chúng có thể thực hành bằng cách lập
ngân sách mua tạp phẩm, giải thích sơ đồ, biểu đồ từ các bài báo trên báo và tạp chí, chia
khẩu phần ăn, dùng thước đo các vật thể, đo lường một công thức nấu ăn hoặc cộng giá
tiền khi đi mua sắm.
Chơi trò chơi có con số và tính toán.
Khuyến khích học sinh kết nối những gì chúng học về toán học ở lớp với sở thích, lớp học
khác và cuộc sống hàng ngày của chúng.
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Bài Thi Khoa Học
•
•
•

Dùng các bài báo về khoa học từ ấn phẩm tin tức để cho thấy khoa học là một tiến trình liên
tục và tích cực.
Rèn học sinh kỹ năng đặt câu hỏi khi tham gia vào các cuộc thi, hội chợ khoa học và các
hoạt động khác.
Khám phá khoa học bên ngoài lớp học, như tại trung tâm tự nhiên, sở thú và bảo tàng
khoa học.

Dùng Máy Tính
Hỏi giáo viên ở lớp của con quý vị xem máy tính được dùng như thế nào ở lớp. Học sinh không
thể san sẻ máy tính của mình cho học sinh khác trong các kỳ khảo thí của Minnesota hoặc sử
dụng bất cứ máy tính nào bằng tay. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin từ trường học của
con mình về lúc nào và cách dùng máy tính trong các kỳ thi.

Muốn biết thêm thông tin thì nên liên lạc với:
Statewide Testing
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
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