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Thông tin cho Phụ huynh về Chương
trình học trực tuyến - Số thứ 7
Phân khu giáo dục học sinh song ngữ
Bộ giáo dục tiểu bang California

Thư gửi từ Bộ giáo dục Tiểu bang California (CDE)
Thưa Quý phụ huynh,
Trong thư này, mỗi tuần chúng tôi sẽ chú trọng về một chủ đề khác nhau và sẽ chia xẻ
tin tức cũng như tài liệu liên quan về chủ đề này với quý vị.
Tuần này chúng ta sẽ chú trọng vào môn Toán. Học toán chỉ cần thường xuyên làm bài
và lạc quan. Với 2 điều này, tất cả mọi người đều có thể thành công trong việc học
toán! Căn cứ vào tổ chức First 5 California (Giáo dục 5 năm đầu), ứng dụng của toán
học ở chung quanh chúng ta và trẻ em có thể bắt đầu học toán ngay khi còn thơ ấu.
Phát triển các kỹ năng toán học từ lúc còn rất nhỏ không phải là một việc khó khăn.
Việc học toán có thể giản dị, bình thường, và hơn hết, vui nhộn!
Sáu việc cần THỰC HIỆN khi phụ huynh và con em làm toán
1. Lạc quan
2. Ứng dụng toán trong đời sống hàng ngày
3. Tạo những bài toán vui
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4. Tìm hiểu về những ngành nghề có liên quan đến toán
5. Đặt kỳ vọng cao vào con em
6. Giúp con em hoàn tất bài làm – nhưng không làm dùm các em!

Tài liệu thông tin mới
Tài liệu về Toán học cho Phụ huynh và người giám hộ
Trang mạng của Bộ giáo dục tiểu bang (CDE) bao gồm tin tức và tài liệu cho phụ huynh
và người giám hộ nhằm giải thích về cách giảng dạy toán hiện hành và những đề nghị
giúp con em học tốt.
Quý vị có thể vào trang Tài liệu về Toán học cho Phụ huynh và người giám hộ tại:
https://www.cde.ca.gov/re/cc/mathinfoparents.asp
Chương trình dạy Toán từ nhỏ của tổ chức Giáo Dục 5 năm đầu
Trang mạng của chương trình dạy toán từ nhỏ của tổ chức Giáo Dục 5 năm đầu bao
gồm trang chỉ dẫn cách kết hợp toán học trong thói quen hàng ngày. Theo tổ chức
Giáo dục 5 năm đầu, điều cần phải nhớ là khả năng làm toán bắt đầu qua vui chơi vì
đây là cách trẻ em học tốt nhất. Quý vị có thể kết hợp toán học vào những việc mình
thường làm trong ngày. Trang này chỉ dẫn các trò chơi hoặc hoạt động đơn giản để phụ
huynh có thể thực hiện và giúp con em làm quen với toán học. Phụ huynh có thể nhấn
vào “español” ở phía trên cùng của góc phải để xem tin tức bằng tiếng Tây Ban Nha.
Trang mạng của chương trình học toán từ nhỏ của tổ chức Giáo Dục 5 năm:
http://www.first5california.com/learning-center.aspx?id=30&sub=147
Dự án dạy Toán từ nhỏ
Trang mạng của Dự án dạy Toán từ nhỏ cung cấp tin tức cho phụ huynh và giám hộ tùy
theo độ tuổi và cấp lớp: ấu nhi/chập chửng đi đến lớp 3. Khi nhấn vào độ tuổi/cấp lớp,
quý vị có thể thấy các khái niệm toán mà con em ở độ tuổi này có thể học được và
cách giúp các em phát triển kỹ năng toán trong nhiều lảnh vực như nhận thức về con
số, phân loại và khuôn mẫu, đo lường, và hình học.
Trang mạng của Dự án dạy Toán từ nhỏ: https://www.earlymathca.org/
Tài liệu Hướng dẫn Gia đình của Hôi Phụ huynh và Giáo chức (PTA): Giúp con em
học theo chương trình toán ngày nay
Tài liệu hướng dẫn của Hội Phụ huynh và Giáo chức giúp phụ huynh hiểu về cách day
toán hiện hành, phương cách và lý do chúng ta phải biết toán. Song song với tài liệu
này là nhiều tài liệu khác bằng Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha chú trọng về những đề
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tài như đọc viết nhằm chuẩn bị cho trẻ em vào trường và giúp học sinh thành công ở
bậc trung học.
Tài liệu hướng dẫn gia đình của Hội Phụ huynh và Giáo chức: Giúp con em thành công
trong các môn học chính - https://www.pta.org/home/family-resources/Family-Guides#6

Thông tin hàng tuần
Tin tức về ăn trưa do trường cung cấp: CA Meals for Kids
Phụ huynh có thể nhận phần ăn trưa cho con em trong thời gian trường học tạm đóng
cửa để tránh dịch COVID-19. Quý vị có thể dùng app "Thực phẩm cho trẻ em ở CA"
(CA Meals for Kids) trên điện thoại di động để tìm nơi phân phát hoặc liên lạc với các
trường học để biết thêm chi tiết. Một số ty giáo dục có chương trình phân phối phần ăn
trưa đến tận nhà. Phụ huynh nên liên lạc với Ty giáo dục địa phương để biết có chương
trình này hay không.Tin mới ra: https://www.cde.ca.gov/497627

Để có mạng (Internet)
Nếu phụ huynh không có mạng (internet) ở nhà, quý vị có thể liên lạc với các công ty
cung cấp trong danh sách từ đường dẫn (link) bên dưới để hỏi tin tức về các dịch vụ
mà họ cung cấp. Để có mạng: Dịch vụ tại https://www.cde.ca.gov/498321

Tài liệu giúp việc học ở nhà

Dưới đây là những chương trình miễn phí trên mạng mà phụ huynh có thể xử dụng với
học sinh hoặc để các em tự xử dụng
Tài liệu giúp trẻ học sớm

Trang Toán khi đi ngủ - Bedtime Math
Trang Toán khi đi ngủ - Bedtime Math cung cấp những hoạt động giúp kỹ năng toán
của trẻ em tinh nhạy mà không cần màn ảnh. Các hoạt động này cần chút thời gian để
chuẩn bị và đa số dùng những vật dụng có sẳn trong nhà; mục đích là giúp các em
thích toán. Phụ huynh có thể chọn mục Toán hàng ngày (Daily Math) và Trò chơi ở nhà
(Games at Home), hoặc tải các app (Bedtime Math cho trẻ em từ 3-9 tuổi hoặc
MiniMath cho các trẻ sắp vào Mẫu giáo). Trang mạng và các app này cung cấp tài liệu
cho trẻ em từ vỡ lòng đến 9 tuổi.
http://bedtimemath.org/fun-math-at-home/
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Trang Nghiên Cứu và Phát triển Chương trình dạy Toán từ nhỏ (DREME) - Bộ
dụng cụ dạy Toán từ nhỏ
Bộ dụng cụ dạy Toán từ nhỏ dành cho gia đình: cung cấp ý kiến giúp học sinh phát
triển khả năng Toán học trong thời gian dịch Coronavirus đang hoành hành và sau này
từ Đại học Stanford bằng Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha và cũng có nhiều đề nghị giúp
đưa toán vào các câu chuyện đọc khi đi ngủ, công thức, thức ăn nhẹ, và trò chơi giúp
phát triển toán. Nhấn vào “disponible en español” để chuyển qua tiếng Tây Ban Nha.
Bộ tài liệu này thích hợp cho những gia đình có con nhỏ.
https://bit.ly/DREMEmathkit
Tài liệu cho học sinh Mẫu giáo đến lớp 8

Trang của nhóm Xuất bản Học trình: Giúp học sinh học từ xa – Tài liệu cho
giáo chức và phụ huynh
Trang mạng nay bao gồm những tập bài làm mà phụ huynh có thể in tại nhà cho học
sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 8. Mỗi tập được thực hiện để học sinh ôn lại những khái
niệm chính mà các em đã học trong thời gian không đến trường. Tài liệu này cũng
được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhấn vào “Accesar guía para familias en español”
để có hướng dẫn và bài tập bằng tiếng Tây Ban Nha.
Nhóm Xuất bản Học trình: Giúp học sinh học từ xa, Tài liệu cho giáo chức và Gia đình:
https://bit.ly/CurriculumAssociatesMath

Thông tin trên mạng và điện thư
Để được cập nhật những tin tức và tài liệu mới, quý vị có thể theo Phân khu giáo dục
học sinh song ngữ trên Twitter @MultilingualCA.
Xin gửi điện thư trống đến join-english-learner-updates@mlist.cde.ca.gov để ghi danh
vào danh sách nhận thông tin từ English Learner Updates Listserv.
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