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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 6.

 ► 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

Học sinh sẽ đọc tiểu thuyết Roll of Thunder, 
Hear My Cry của tác giả Mildred D. Taylor, 
như một câu chuyện về sự trưởng thành, 

sự đánh giá về lòng can đảm và vượt 
qua sự bất công mang tính hệ thống, 
đồng thời cũng như một bài phân tích 
phê phán về các mối quan hệ sắc tộc ở 
Nam Mỹ trong thời kỳ Đại Suy Thoái. 

Học sinh sẽ suy ngẫm về những thử 
thách mà trẻ em gặp phải trong quá trình 
trưởng thành, việc trưởng thành có trở 

nên dễ dàng hơn theo thời gian hay không 
và những gì vẫn cần phải làm để  
vượt qua những thử thách này. 

Học sinh sẽ hiểu được các khái niệm về 
tỉ lệ và sử dụng cách lập luận tỉ lệ để giải 

toán. Học sinh sẽ áp dụng và mở rộng 
kiến thức trước đó của các em về phép 
nhân và phép chia để chia phân số cho 
phân số. Học sinh sẽ tính toán thành 

thạo với các số có nhiều chữ số và tìm ra 
được thừa số chung và bội số chung. 

•••
Học sinh sẽ áp dụng và mở rộng 

kiến thức hiểu biết trước đó về các 
số trong hệ thống số hữu tỉ.

HỌC KỲ 
MÙA ĐÔNG

Học sinh tìm hiểu sâu về quá trình di 
dân, là nền tảng cho sự hình thành Hợp 
Chủng Quốc Hoa Kỳ. Những trải nghiệm 
học tập sẽ đòi hỏi các em phải tư duy 

phản biện về vấn đề nhập cư trên 
phương diện trải nghiệm chung của con 
người và vấn đề chính sách ảnh hưởng 

đến hàng triệu gia đình mỗi ngày. 

Học sinh sẽ áp dụng và mở rộng kiến 
thức trước đây về biểu thức số học 

sang biểu thức đại số. Học sinh sẽ lập 
luận và giải các phương trình và bất 

phương trình có một biến số. Học sinh 
sẽ trình bày và phân tích các mối quan 
hệ định lượng giữa biến số phụ thuộc 
cùng biến số độc lập. Học sinh sẽ giải 
quyết các vấn đề đời thực và giải các 
bài toán liên quan đến diện tích, diện 

tích bề mặt và thể tích.

HỌC KỲ 
MÙA XUÂN

Học sinh sẽ khám phá những trải 
nghiệm phong phú mà bản thân các em 
trải qua bằng cách chia sẻ câu chuyện 
của mình, sẵn sàng bảo vệ quan điểm 
và không ngừng kiếm tìm tri thức mới 

để hành động sáng suốt.

Học sinh sẽ phát triển kiến thức 
về biến thiên thống kê, đồng 

thời có khả năng tóm tắt và mô 
tả về các hình thức phân tán.

     

Học sinh học về mối quan hệ giữa 
Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng, 

hệ mặt trời và dải Ngân hà. 
•••

Học sinh tìm hiểu Trái Đất đã thay 
đổi như thế nào qua hàng tỉ năm.

Làm sao biết được chúng ta đang ở đâu? 
Qua việc tìm hiểu đặc tính của các khu vực 

gần và xa, học sinh sẽ hiểu rằng địa lý có 
ảnh hưởng tới sự phát triển của các nền 

văn hóa, cơ cấu chính trị và cơ cấu xã hội. 
•••

Châu Mỹ là gì? Học sinh khám phá các khu 
vực trong phạm vi châu Mỹ, đồng thời tìm 

hiểu về hoạt động giao thương, di cư và định 
cư đã giúp gia tăng cơ hội như thế nào.

•••
Trung Đông được định dạng như thế nào? 

Học sinh tìm hiểu về ba tôn giáo gốc Abraham 
chính: Đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa và đạo Hồi, 

và so sánh tín ngưỡng và hành vi  
ứng xử của các nền tôn giáo này.

Học sinh được tìm hiểu xem các quy trình  
khoa học địa lý trong quá khứ có thể cho 

chúng ta biết những gì về các chất liệu 
của Trái Đất và các hiểm họa tự nhiên.

•••
Học sinh học về cách sử dụng mối 

quan hệ tương tác giữa không khí, đại 
dương và đất liền để dự đoán về các 

quy luật thời tiết, và cách ứng dụng kiến 
thức này cho thế giới của chúng ta.

•••
Học sinh tìm hiểu tác động của  
việc sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên đối với môi trường.

Ai có trách nhiệm dạy dỗ con trẻ? Học sinh 
tìm hiểu địa lý ảnh hưởng như thế nào đến 

việc trẻ em tiếp cận giáo dục  ở Nam Á.
•••

Liệu thế giới có đang phát triển quá nhanh 
không? Học sinh tham gia vào một bài nghiên 

cứu khu vực về Đông Á và tìm hiểu nguyên 
nhân & kết quả của sự tăng trưởng dân số 

nhanh trên toàn cầu trong hơn hai thế kỷ qua. 

•••
Châu Âu sẽ mạnh hơn khi là một khối hay khi 
tách rời? Học sinh tìm hiểu về địa lý vật lý và 
địa lý con người của châu Âu, cũng như phân 
tích các hệ thống kinh tế lớn được sử dụng tại 

châu Âu trong thế kỷ 20 để phân bổ tài nguyên.

Học sinh tìm hiểu việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên ảnh hưởng 
đến môi trường như thế nào.

Chúng ta sẽ nói gì khi bàn về châu Phi? 
Qua việc phân tích về phong cảnh, địa 

lý văn hóa và các ngôn ngữ đa dạng của 
châu Phi, học sinh biết rằng không nên 
khái quát hóa một châu Phi “duy nhất”.

•••
Các quốc gia tương trợ nhau như thế nào?  

Học sinh tìm hiểu về nguyên nhân và kết 
quả của thảm họa thiên nhiên, và cư dân 

trên toàn thế giới ứng phó với những 
cơn khủng hoảng này như thế nào.
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•••

HỌC SINH LỚP SÁU SẼ HỌC NHỮNG KIẾN THỨC GÌ



6

Tính toán giá cả khi đi mua sắm. Nên hỏi 
con quý vị xem “tổng chi phí của các món 
hàng này là bao nhiêu? Ta sẽ được thối lại 

bao nhiêu tiền? Mỗi người sẽ trả bao nhiêu 
tiền nếu chúng ta chia đều hóa đơn?”

•••
Sử dụng ngôn ngữ tỉ lệ để mô tả về 
người và vật khi đi ra ngoài (ví dụ: tỉ 
lệ số người ủng hộ Redskins so với 
số người ủng hộ Cowboys là 5:3).

•••
Đề nghị con quý vị tính đơn giá của các loại 
cốm khô có kích cỡ khác nhau nhằm tìm ra 
mức giá hời hơn - (ví dụ: Một hộp cốm khô 

Fruit Loops có trọng lượng 21.7 oz được bán 
với giá 3.84 USD có hời hơn so với một  

hộp cốm khô Fruit Loops có trọng  
lượng 12.2 oz được bán với giá  
2.75 USD không? Tại sao vậy?

Ghi chép lại thời lượng bạn dành 
cho việc đọc sách mỗi ngày! 

Liệt kê các nhân vật mà bạn yêu 
thích trong mỗi câu chuyện và xác 
định một phần trong câu chuyện 

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

•••
Nên đề nghị con quý vị phỏng vấn 
những người lớn tuổi hơn trong 

cộng đồng để tìm hiểu về trải 
nghiệm của họ trong quá trình 

trưởng thành. Đề nghị con quý vị  
so sánh và đối chiếu cuộc sống của 

em với cuộc sống của  
người được phỏng vấn.

Đưa con quý vị tới thăm Đài 
thiên văn Albert Einstein tại 
Bảo tàng Hàng không và Vũ 
trụ Quốc gia Smithsonian.

•••
Đưa con quý vị tới thăm 
phòng triển lãm Khu Hóa 

thạch của Bảo tàng Lịch sử Tự 
nhiên Quốc gia Smithsonian 

và du hành qua các thời kỳ từ 
khởi nguyên sự sống trên Trái 
Đất qua thời kỳ thống trị của 
khủng long cho đến ngày nay, 

một thời kỳ với nhiều  
thay đổi lớn trong  

hệ hành tinh.

Xem một bộ phim dựa trên 
các truyền thuyết và nhân 

vật huyền thoại. Đề nghị con 
quý vị giải thích sự khác biệt 

trong cách phác họa nhân 
vật giữa sách và phim.

Cùng con quý vị đi dạo xung 
quanh cộng đồng và giúp em xác 
định các tài nguyên địa phương 
để trình bày trên Bản đồ Hồ sơ 
Cộng đồng. Luyện cách đọc bản 

đồ (trên tàu điện ngầm, trên ứng 
dụng GPS/Google Maps, v.v...) 
khi đi lại cùng với con quý vị. 

•••
Luyện cách tìm hiểu nguồn gốc 

của các vật trong cuộc sống 
hàng ngày, như quần áo, xe cộ 
và thực phẩm, nhằm giúp con 
quý vị hiểu rõ nguồn gốc của 

các vật trên khắp thế giới. 
Thảo luận về cách các 

quốc gia hợp tác để tạo 
ra một thành phẩm.

Hỏi con quý vị về những 
điều em biết được về sự đa 

dạng của các quốc gia và khu 
vực khác nhau ở châu Phi.

•••
Đợt kiểm tra cuối kỳ 

SAGE diễn ra vào tháng 
Sáu! Khích lệ con quý vị 
cố gắng hết sức mình!

Tham quan Sở thú Quốc gia!  
Ghi lại các quan sát (như màu 
sắc, hình dạng và kích thước) 

của năm con vật yêu thích. 
Quan sát một cách khách quan 

nhất có thể. Ví dụ: “Sư tử có 
màu da nâu vàng và rất khỏe.”

•••
Lên kế hoạch cho chuyến đi 
tới National Mall! Khám phá 
lịch sử của một trong các đài 
tưởng niệm hoặc khu tưởng 
niệm. Thảo luận về ý nghĩa 

của đài tưởng niệm  
đối với quý vị.

Xác định các hình dạng trong 
cuộc sống hàng ngày và thảo luận 
về cách chia nhỏ hình thành các 
hình tam giác và hình chữ nhật.

•••
Đề nghị con quý vị tiếp xúc với dữ liệu 
trong các phương tiện truyền thông 

hàng ngày (báo chí, truyền hình, mạng 
xã hội, v.v...). Thảo luận xem hình hiển 
thị có phải là lựa chọn phù hợp nhất 

cho dữ liệu đã cho hay không, dữ liệu 
đó cho ta biết những gì, cách  

tóm tắt dữ liệu hoặc mô  
tả hình thái dữ liệu.

Cùng con quý vị khám phá 
những nét riêng của mình, 

cùng những phẩm chất khiến 
em trở nên đặc biệt, những 

nét kế thừa là một phần trong 
nét riêng của mỗi người.  

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 được 
mọi trò chơi không?

Tiếp tục cùng đọc cuốn 
sách, “I am Malala” bằng 
cách mượn từ thư viện 

trong khu phố của quý vị. 

Đề nghị con quý vị chia sẻ 
bức thư mà em dự định gửi 
cho Sở Phát triển Đô thị DC 

và tham gia thảo luận về 
cuộc sống thành thị thay 
đổi ra sao theo thời gian.

Đưa con quý vị tới thăm Khu 
Địa chất, Đá quý và Khoáng 

chất của Bảo tàng Lịch sử Tự 
nhiên Quốc gia Smithsonian 
để tìm hiểu về những bí mật 

đằng sau các loại đá quý, 
khoáng vật, đá, động đất 
và núi lửa của Trái Đất.  

Đề nghị con quý vị tiếp tục các 
mẫu hình trực quan và tìm xem 
có bao nhiêu vật thể trong mẫu 
hình thứ 43. Quan sát xem con 

có thể lập một phương trình 
để xác định sẽ có bao nhiêu 

vật thể trong bất kỳ bước nào 
của mẫu hình đó. Xem tại: 

http://www.visualpatterns.org/ 

Đến thăm Công viên và Vườn 
Thủy sinh Kenilworth. 

Đi một chuyến quanh hồ 
vào ngày nghỉ cuối tuần lúc 
10 giờ sáng để săn tìm ếch. 

Truy cập trang mạng 
nps.gov/keaq để biết 

thêm thông tin. 

Đưa con quý vị vào các kế 
hoạch nghỉ hè của quý vị.  

Cân nhắc các địa điểm có thể 
tới và cùng nhau tìm hiểu về 
thời tiết cũng như khí hậu ở 
nơi quý vị muốn tới. Những 
dạng thời tiết xấu nào quý vị 
có thể cần phải tránh hoặc 

chuẩn bị để ứng phó nếu quý 
vị quyết định tới nơi đó?
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