VĂN PHÒ
ÒNG THAM
M GIA CỘN
NG ĐỒNG VÀ GIA ĐÌÌNH

VÀI LỜI
L KHUY
YÊN CHO P
PHỤ HUYN
NH
CHUẨ
ẨN BỊ CHO
O CON EM QUÍ
Q VỊ TH
HAM GIA K
KỲ THI STA
AR
Mỗi mùaa Xuân, các học
h sinh khắắp tiểu bang Cali tham giia chương trrình Báo Cáoo và Kiểm T
Tra
Tiêu Chu
uẩn (STAR).. Các kỳ kiểểm tra STAR
R đo lường sự
ự tiến bộ của một học siinh về thành tích
học tập ở các môn Tiiếng Anh/Ng
gôn Ngữ, To
oán, Lịch Sử/
ử/Xã Hội Họcc, và Khoa H
Học.
h đều muốn con
c em mình
h học tốt tại trường. Quuí vị đóng mộột phần quann
Tất cả cáác phụ huynh
trọng tron
ng việc giúp
p đỡ con em mình đạt hiệệu quả tốt nhhất trong kỳ kiểm tra ST
TAR. Dưới đđây
là một vàài lời khuyên
n:

BUỔI TỐ
ỐI HÔM TRƯỚC NGÀY THI:
•
•
•

Đảm
Đ bảo rằng
g con em qu
uí vị có một giấc
g ngủ ngoon.
Hãy
H khuyến khích
k
– để ch
ho con em quí
q vị biết rằằng quí vị ngghĩ rằng cháuu sẽ làm tốt trong
kỳ
ỳ kiểm tra.
Chuẩn
C
bị trướ
ớc cho buổi sáng
s
– chuẩn
n bị quần áoo để mặc; sẵnn sàng túi baa lô đi học.

G NGÀY TH
HI:
TRONG
•
•
•
•

Thức
T
dậy sớm
m để tránh vộ
ội vã.
Cho
C con em ăn
ă sáng. Nhớ rằng thức ăn ngọt có th
thể làm con eem bị buồn nngủ.
Cho
C con em ăn
ă mặc quần
n áo rộng rãi..
Nếu
N con em quí
q vị mang
g theo các thiết bị hỗ trợợ, chẳng hạn như một máy trợ thính hoặc
kính, chắc chắn rằng cháu
u nhớ mang theo chúng kkhi tới trườnng.
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•
•
•

Đảm
Đ bảo việcc con em qu
uí vị đi học mỗi
m ngày vàà tới trường đđúng giờ. X
Xin cố gắng tránh
lấấy hẹn với báác sĩ hay nhaa sĩ vào nhữn
ng ngày thi.
Giữ
G thái độ tíích cực và ủng
ủ hộ. Phảải thừa nhận rằng kỳ thi có thể khó và hãy giải thích
rằằng điều đan
ng làm tốt nh
hất của quí vị
v là những ggì đang đếm tới.
Đưa
Đ con em đến trường với cảm giáác tự tin. N
Những câu nnhư “Con đaang làm mộtt việc
đáng giá!”; Hãy
H tự tin vàào chính bản
n thân mình!!” và “Bố/M
Mẹ rất yêu coon!” thì luônn thật
tu
uyệt vời để con
c em nghe tới.

SAU MỖ
ỖI NGÀY THI:
T
•
•
•

Nói
N chuyện với
v con em quí vị về cảảm xúc của cháu về kỳ thi này, chắắc chắn rằngg bạn
th
hừa nhận việệc tham gia vào
v kỳ kiểm tra của cháuu là một nỗ llực to lớn
Thảo
T
luận về những gì dễễ và những gì
g khó; hỏi nhhững gì con em quí vị cóó thể đã họcc hỏi
đư
ược gì qua việc
v tham dự
ự kỳ thi.
Hãy
H cho con em mình biếết sự kiêu hããnh của quí vvị về cháu.

KHI QU
UÍ VỊ NHẬN
N ĐƯỢC KẾ
ẾT QUẢ KỲ
Ỳ THI:
•
•

Cùng
C
ngồi vớ
ới con em qu
uí vị và xem xét các kết qquả của kỳ thhi và ý nghĩaa của nó. Thhảo
lu
uận về những
g phần cháu đạt điểm tốtt và những pphần vẫn đanng còn gặp kkhó khăn.
Nói
N chuyện với
v con em quí
q vị về ba điều
đ mà cháuu sẽ cần học trong năm hhọc tới.
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