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Cách Sử dụng Cẩm nang hướng dẫn về 
Giáo trình học dành cho Phụ huynh:

Cẩm nang này cung cấp cho quý vị các công cụ cần thiết để hỗ trợ con quý 
vị tại nhà. Trong cẩm nang này, quý vị sẽ tìm thấy các phương pháp dựa 
trên giáo trình giảng dạy của DCPS nhằm giúp con quý vị đạt được mục 
tiêu học tập của em. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn những gì con quý vị đang học ở 
trường và những gì quý vị có thể làm để giúp cải thiện việc học tại nhà.

Những Việc Quý vị Có thể Làm: 

Quý vị đóng vai trò rất quan trọng trong kết quả học tập của con mình. Dưới 
đây là một số việc quý vị có thể làm để hỗ trợ việc học tại nhà: 

 ► Hãy giải thích với con quý vị rằng học vấn là nền tảng dẫn đến thành công. 

 ► Biết những kiến thức mà con quý vị cần phải học ở lớp 5.

 ► Giúp con quý vị đặt ra các mục tiêu học tập cao cả trong ngắn hạn và dài hạn. 

 ► Dành riêng thời gian và địa điểm để con quý vị làm bài tập về nhà.

 ► Trò chuyện cùng con về diễn biến ngày học ở trường và thường xuyên theo 
sát tiến độ học của con. 

 ► Bảo vệ quyền lợi của con.

 ► Chia sẻ về các điểm mạnh của con quý vị với giáo viên.

Các câu hỏi dành cho Giáo viên của Con Quý vị:

Khi thảo luận cùng giáo viên của con về tiến độ học tập của con quý vị, quý vị 
nên đưa ra một số câu hỏi sau đây:

 ► Các mục tiêu học tập là gì? Thầy/cô có thể cho tôi xem ví dụ về những bài 
làm của học sinh đáp ứng được mục tiêu học tập đó không?

 ► Liệu tôi có thể xem một ví dụ về bài làm của con tôi được không? Bài làm 
này đáp ứng hoặc chưa đáp ứng được các mục tiêu học tập như thế nào?

 ► Học lực của con tôi có đạt hoặc vượt mức yêu cầu đối với cấp lớp không? 
Có các hình thức trợ giúp thêm nào? Tôi có thể làm gì khi ở nhà?

 ► Lớp học có những thói quen nề nếp nào mà tôi cũng nên sử dụng tại nhà?
 ► Hàng ngày tôi nên hỏi con tôi những dạng câu hỏi như thế nào về lớp học?

Trò chuyện cùng Con:

Những cuộc trò chuyện hữu ích sẽ giúp con quý vị hiểu rằng chúng ta quan tâm 
tới cuộc sống của các em. Dưới đây là một số câu hỏi gợi chuyện mà quý vị có 
thể cân nhắc sử dụng:

 ► Hãy kể cho ba/mẹ nghe điều tuyệt vời nhất của con trong ngày hôm nay.

 ► Hôm nay con phải làm việc gì khó nhất?

 ► Con có thể cho ba/mẹ xem hôm nay con học được những gì không?

 ► Con đang đọc những sách gì ở trường? Hãy miêu tả về nhân vật yêu thích 
của con? Tại sao con lại thích nhân vật đó?

 ► Con nghĩ là con nên làm gì nhiều hơn ở trường? Có điều gì mà con nghĩ 
mình nên làm ít hơn không? Tại sao vậy?



VĂN KHOA ANH NGỮ TOÁN 

HỌC KỲ 
MÙA THU

Các học sinh sẽ tìm hiểu về quá trình mở 
rộng lãnh thổ của Hoa Kỳ về phía Tây, và 
ảnh hưởng của quá trình này đối với các 
nhóm người khác nhau, chẳng hạn như 
người Mỹ bản địa và những người châu 

Âu đầu tiên. Các em cũng sẽ tìm hiểu 
về động cơ di chuyển về hướng Tây.

•••
Các học sinh học về cuộc Nội chiến và Thời 
kỳ Tái thiết sau đó. Các em phân tích ảnh 
hưởng của cuộc Nội chiến đối với nước 

Mỹ; tại sao đất nước chúng ta lại bị phân 
chia trong thời kỳ này, cách đọc nhiều bài 
viết khác nhau về các cuộc xung đột này  

và cách so sánh những quan điểm  
trong các bài viết đó.

Học sinh sẽ hiểu giá trị theo vị trí để so 
sánh, sắp xếp theo thứ tự, và cộng và 
trừ các số thập phân đến phần ngàn.

•••
Học sinh sẽ viết và giải các biểu 

thức đơn giản có dấu ngoặc đơn và 
ngoặc kép. Học sinh sẽ nhân, và chia 

các số nguyên có nhiều chữ số.

HỌC KỲ 
MÙA ĐÔNG

Học sinh học về Hệ mặt trời và tất cả các yếu 
tố của hệ hành tinh này qua việc phân tích: tác 
động/ảnh hưởng của Mặt trời và ảnh hưởng 

của Vụ nổ Big Bang và vụ nổ này đã tạo ra 
các thiên hà và Hệ mặt trời như thế nào. Các 
học sinh sẽ học cách sử dụng công nghệ và 

các bài đọc để tạo một bài viết dạng cung cấp 
thông tin, được kiểm chứng, và được chứng 
minh bằng các dữ kiện và thông tin chi tiết.

•••
Học sinh sẽ phát triển kiến thức hiểu biết về 

quy trình phát kiến qua việc phát triển các phát 
minh sáng chế, cũng như những đóng góp mà 
các nhà tư tưởng sáng tạo, các nhà phát minh 
và các nhà khoa học đã cống hiến cho xã hội. 
Học sinh trích dẫn bằng chứng quan trọng từ 

cuộc đời của các nhà phát minh dẫn đến những 
phát kiến của họ, so sánh hai nhà phát minh và 

viết một bài viết cung cấp thông tin.

Học sinh sẽ cộng, trừ, nhân và chia các 
phân số và các phân số dạng thập phân.

•••
Học sinh sẽ hiểu về thể tích và liên hệ 

thể tích với phép cộng và phép trừ.

HỌC KỲ 
MÙA XUÂN

Các học sinh sẽ học về Phong trào Dân 
quyền của người Mỹ và tìm hiểu trải 

nghiệm của các nhà hoạt động về dân 
quyền; những việc họ làm đã thay đổi 

quan điểm, thái độ và cách nhìn của người 
dân như thế nào, và họ ứng phó ra sao với 
các tình huống khó khăn. Các em học cách 
tìm hiểu các nhân vật, so sánh và kết nối 
các nhân vật và sự kiện giữa các bài đọc, 
và viết một bài văn cung cấp thông tin. 

Học sinh sẽ giải các bài toán 
có mặt phẳng tọa độ.

     

Học sinh sẽ tìm hiểu cách quan 
sát các sự vật trong không gian và 

cách chúng tương tác với nhau.

•••
Các học sinh sẽ tìm hiểu các tính chất của  

vật chất và các mối quan hệ tương tác 
của vật chất đó với vật chất khác.

Quy trình là gì? Học sinh nhận diện 
các vùng địa lý ở Hoa Kỳ và phân tích 
bối cảnh cũng như nguyên nhân dẫn 
đến sự di chuyển về hướng tây của 

những người định cư ở Hoa Kỳ trong 
khoảng thời gian từ 1780 đến 1850.

•••
Tái Thiết có phải là một quy trình đang 
diễn ra không? Các học sinh tìm hiểu 
chế độ nô lệ đã định hình DC như thế 
nào và các điều kiện dẫn đến xung đột 

trong thời kỳ Nội chiến và Tái thiết.

Các học sinh sẽ tìm hiểu dòng chảy vật 
chất và năng lượng trong các hệ sinh thái.

•••
Các học sinh sẽ tìm hiểu về nước trên 

Trái đất và việc bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên cũng như môi trường của Trái đất.

Việc tham gia quá nhiều vào các hoạt động 
trên thế giới có ảnh hưởng đến tình hình 
nội địa của nước Mỹ hay không? Các học 
sinh tìm hiểu những thay đổi về mối quan 

hệ giữa truyền thông và người dân Mỹ 
góp phần dẫn đến việc nước Mỹ tham gia 

các cuộc chiến toàn cầu như thế nào.

•••
Cách tốt nhất để thúc đẩy thay đổi là gì? 

Các học sinh tìm hiểu các yếu tố kinh tế xã 
hội khác nhau dẫn đến Cuộc Đại Di cư, Chấn 

hưng Harlem và Phong trào Dân quyền.
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Thi đo lường cùng với con quý vị.  
Đo khoảng cách ném bóng hoặc tốc 
độ trong một cuộc đua và sau đó đề 
nghị con quý vị sắp xếp theo thứ tự 
và so sánh khoảng cách và thời gian.

•••
Đề nghị con quý vị tính toán 

giá cả trong nhiều lần đi 
mua sắm khác nhau. 

Nghĩ ra một danh sách các tiện ích 
hiện đại chưa có khi con người tham 
gia cuộc hành trình tây du thủa ban 
đầu. Quá trình tây du thời nay khác 

như thế nào? Cuộc sống hiện đại 
dễ dàng hơn hay khó khăn hơn?

•••
Thảo luận về ảnh hưởng của chiến 

tranh và xung đột đối với những người 
trong cuộc đời của bạn. Làm thế 
nào để tôn vinh những người đã 

phụng sự tổ quốc? Truy cập website 
bit.ly/WriteOurTroops và gửi một lá 
thư (hoặc email) cho các đội quân 

hoặc các cựu chiến binh  
của chúng ta.

Đưa con quý vị tới Đài thiên 
văn Albert Einstein tại Bảo 

tàng Hàng không Vũ trụ 
Quốc gia Smithsonian.

•••
Tạo một chiếc đèn dung 
nham bằng nước, dầu và 
viên sủi. Đề nghị con quý 
vị nói cho quý vị biết, dựa 
trên những gì các em học 
được ở lớp, đây có phải 
là giải pháp hay không.

Xác định một vấn đề mà bạn có thể 
giải quyết bằng một phát minh! Ghi 

lại các ý tưởng của bạn vào một 
cuốn nhật ký và sau đó vẽ phác 

thảo ý tưởng mà quý vị yêu thích. 
Bạn có nghĩ là bạn có thể tự xây 
dựng được ý tưởng này không?

•••
Một số ví dụ về việc Phong trào Dân 
quyền hiện vẫn đang diễn ra là gì? 

Viết một bài phát biểu về chủ  
đề này và chia sẻ với bạn  
bè và gia đình của bạn.

Đề nghị con quý vị nhận diện 
và giải thích các mặt tiến bộ 

trong cộng đồng của em.

•••
Đề nghị con quý vị luyện bài 
phát biểu của em cho lễ hội 
Ford’s Oratory Festival trước 

khán giả là các thành viên 
gia đình. Tới Viện Bảo tàng 

về cuộc Nội chiến của Người 
Mỹ gốc Phi (miễn phí). 

Lưu một cuốn nhật ký ghi lại 
lượng thời gian mà quý vị dành 
để đọc sách hàng ngày! Liệt kê 
các nhân vật ưa thích của bạn 
từ mỗi câu chuyện và xác định 
một đoạn trong câu chuyện mà 

nhân vật thể hiện một phẩm 
chất mà bạn ngưỡng mộ.

•••
Tới thư viện địa phương để 

mượn về ba cuốn sách mới! Truy 
cập website bit.ly/findmylibrary 
để tìm chi nhánh thư viện địa 
phương của bạn. Đừng quên 
thêm các cuốn sách mới mà 
bạn đọc vào nhật ký ghi 

chép hoạt động đọc sách!

Tìm hiểu khái niệm thể tích bằng 
cách xây các lăng trụ hình chữ 

nhật bằng các khối đồ chơi lego 
hoặc các khối hộp lập phương 

khác.  Thảo luận về những cách 
đếm các khối hộp mà không 
cần đếm từng khối riêng lẻ. 

•••
Chơi trò chơi tàu chiến 

cùng với con quý vị.

Con người đã du hành tới Mặt 
trăng, nhưng chưa đến được 
Sao Hỏa. Điều đó không có 
nghĩa là chúng ta chưa thử!  

Sử dụng internet, tìm hai dự án 
hoặc sáng kiến khác nhau về 

nỗ lực tới Sao Hỏa.  
Các trở ngại nào khiến chúng 

ta không thể đặt chân đến 
Sao Hỏa?  Các nhà khoa học 
đang tìm cách khắc phục các 

trở ngại đó như thế nào?  

Nâng cao các kỹ năng đánh 
máy  bằng các trò chơi và hoạt 

động thú vị tại bit.ly/TypingFun. 
Quý vị có thể thắng trong 

mọi trò chơi không?

•••
Tới thăm Vườn Bươm bướm 

(Butterfly Pavillon) của 
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên 

Smithsonian, miễn phí vào cửa 
các ngày thứ Ba hàng tuần. 
Truy cập www.mnh.si.edu 

để biết thêm thông tin.

Cùng con quý vị thảo luận về các 
sự kiện hiện đang diễn ra mà 

Hoa Kỳ tham gia tại các quốc gia 
khác và đề nghị các em so sánh 
với các sự kiện trong quá khứ. 

•••
Tới thăm Phòng Triển lãm 
Bộ sưu tập của Phillips về 

Các Đợt Đại Di cư của Jacob 
Lawrence, (miễn phí, Thứ 
Ba-Thứ Bảy, tại 1600 21st 

Street NW). Truy cập website 
phillipscollection.org/visit  

để biết thêm chi tiết.

Tới thăm Vườn Bách thảo 
Hoa Kỳ và tham quan miễn 

phí nhiều gian trưng bày 
và các bộ sưu tập thực 
vật. Đố con quý vị nhận 

diện các mối liên hệ giữa 
động thực vật nhiều nhất 

ở mức có thể được.

Tập làm các phép tính nhân và  
chia phân số. Truy cập website  

bit.ly/DCPSmultiply hoặc  
bit.ly/DCPSdivide để có thêm 

các nguồn dữ liệu trực tuyến để 
truy cập ở nhà hoặc  

tại thư viện địa phương!

Ghé thăm Lễ hội Hoa Anh đào Quốc gia tại bit.ly/DCPSCherry.

•••
Ghé thăm Lễ hội Hoa Súng và Hoa Sen của Công viên và Vườn Thủy sinh Kenilworth.  

Truy cập bit.ly/DCPSKen để biết thêm thông tin.

•••
Quý vị có kế hoạch gì trong mùa hè? Nghĩ ra năm hoạt động mà quý vị có thể 

cùng làm với con quý vị để giúp em tiếp tục học tập trong mùa hè.

Văn khoa Anh ngữ Hoạt động Bổ trợKhoa họcToán Nghiên cứu Xã hội
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