Sacramento City Unified School District
Báo Cáo Tiến Bộ Cho Lớp Từ Mẫu Giáo – Lớp 5
Tên học sinh____________________________________________ Ngày_________________________
Lớp _________ Trường___________________________________ Giáo Viên ______________________
Phụ Huynh/Người Giám Hộ thân mến:
Báo cáo này cho thấy các môn học con quí vị cần phải cải tiến để đáp ứng theo Những Tiêu Chuẩn Cốt
Lõi Phổ Biến theo trình độ lớp của Tiểu Bang Cali. Các hạng mục được đánh dấu bên dưới chỉ ra rằng học sinh
đang học tập kém hơn trình độ lớp như mong đợi trong môn Anh Ngữ và/hay môn Toán, hoặc có thể cần cải tiến
về Những Hành Vi Hỗ Trợ Việc Học. Việc nắm vững các tiêu chuẩn theo trình độ lớp này được mong đợi để giúp
đạt được kết quả học tập tốt vào cuối năm.
Anh Ngữ:
 Đọc Bài Văn
 Đọc Nội Dung Tin Tức
 Viết
 Ngôn Ngữ
 Nói và Nghe
 Nền Tảng (Chỉ dành cho lớp K-5)

Toán
Đếm và Số Thứ Tự (chỉ dành cho
mẫu giáo)
Các Phép Tính & Tư Duy Đại Số
Số & Phép Tính Số Hàng Chục
Số & Phép Tính - Số Thập Phân
Đo Lường & Dữ Liệu
Hình Học
Các Chuẩn Mực Ứng Dụng Toán

Hành Vi Hỗ Trợ Việc Học
 Tôn trọng các lựa chọn và nhận ra
những lợi ích của người khác
 Tự học và sự hiệu quả
 Hợp tác và hiệu quả trong học tập
 Chịu trách nhiệm về các quyết
định
 Tự kiểm soát và nhận thức để giải
quyết các vấn đề một cách phù hợp
 Hoàn tất bài tập đúng giờ

Các Đề Nghị:

Việc hợp tác để giúp đỡ con quí vị cải tiến các môn học được đánh dấu bên trên thì rất quan trọng. Các hạng mục
được đánh dấu theo sau chỉ ra nhiều cách mà quí vị có thể hỗ trợ cho con mình học tập được tiến bộ.
 Xem xét việc học ở trường với con
quí vị mỗi ngày/mỗi tuần
 Tạo góc học tập và thời gian yên tĩnh
cho việc học ở nhà
 Đọc với con quí vị mỗi ngày
 Khuyến khích con quí vị đọc mỗi ngày

 Đảm bảo rằng con quí vị đến trường đúng giờ
 Đảm bảo việc con quí vị đi học mỗi ngày
 Khuyến khích con quí vị tuân thủ các qui định
của Trường/lớp
 Gọi hay viết thông báo sắp lịch cho một buổi họp
 Hạng mục khác______________________________
Chữ Ký Giáo Viên______________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xin ký tên và nộp lại phần cuối của Báo Cáo Tiến Bộ này cho giáo viên của con mình trong vòng một
tuần để xác nhận việc quí vị đã nhận và đã xem xét mẫu báo cáo này.
 Tôi đã đọc và thảo luận báo cáo này với con tôi.
Chữ ký phụ huynh/người giám hộ__________________________________ số điện thoại_________________
 Tôi muốn sắp lịch cho một buổi họp. Tôi muốn có buổi họp vào ngày _______ vào lúc _______ (giờ).
Vietnamese/Progress Notice Grades K-5/TD

