Chúng ta không biết nghề nghiệp trong tương lai sẽ như thế nào,
nhưng chúng ta thực sự biết rằng tương lai của chúng ta tùy thuộc vào
một lực lượng lao động hùng mạnh – và các trường học ngày nay phải
chuẩn bị cho con em chúng ta trở thành một phần trong lực lượng lao
động đó.
Tiểu bang California đang cập nhật phương cách chúng ta chuẩn bị học sinh cho tương lai. Với cách thiết đặt
những tiêu chuẩn mới cho mọi học sinh được gọi là Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang, việc học tập trong
lớp sẽ trở nên khác lạ đối với con em quý vị.

Những tiêu chuẩn mới có nghĩa là....





Sâu sắc hơn, phong phú hơn, liên quan đến việc giảng dạy cho con
em quý vị hơn
Xác định các mục tiêu học tập một cách rõ ràng cho mỗi cấp lớp
đang xây dựng từ năm này sang năm khác.
Tập trung vào kiến thức và kỹ năng quan trọng, bao gồm giao tiếp,
hợp tác, tư duy phản biện và tính sáng tạo

Các tiêu chuẩn mới quan trọng vì....




Các tiêu chuẩn này là một phần trong việc phổ cập toàn bộ về
phương cách các trường của chúng ta bảo đảm mọi học sinh đạt
thành tựu – bao gồm các cơ hội phát triển chuyên môn cho các giáo
viên, tài liệu giảng dạy và kỹ thuật đều được cập nhật và các cách lượng
giá lợi ích hơn. Các tiêu chuẩn này giúp cho tất cả học sinh có kinh nghiệm
thực tiễn và cơ hội để thử nghiệm cách tiếp cận mới.
Chúng giúp chuẩn bị cho con quý vị và mọi trẻ em biết điều hướng và
liên kết siêu tốc với một thế giới biến chuyển nhanh.

www.capta.org/commoncore
Bảo đảm cho MỌI trẻ em quán triệt các kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21 là ưu tiên hàng đầu đối với các bậc phụ huynh và Hiệp
Hội Phụ Huynh-Giáo Chức của Tiểu bang California. Tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn giáo dục mới và ý nghĩa của chúng đối với
con em của quý vị, cũng như giáo viên và trường học tại trang mạng www.capta.org, và tải xuống Hướng dẫn về sự Thành công
của Học sinh dành cho Phụ huynh do nhóm PTA thực hiện để tìm hiểu cách hỗ trợ việc học tập của con em tại nhà. (Có sẵn trên
mạng bằng nhiều ngôn ngữ.)

