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Kính gởi phụ huynh,
Chúng tôi muốn con em quý vị được chuẩn bị kỷ cho yêu cầu hiện hành của Tiêu Chuẩn Xuất Sắc
Georgia Standards of Excellence và yêu cầu tương lai của Hệ Thống Đánh Giá Georgia Milestones
Assessment System (GMAS) nhằm đo lường sự sẵn sàng đại học và sự nghiệp. Văn Phòng Giáo Trình,
Giảng Dạy, và Đánh Giá là Mở Rộng Ngoài Lớp Học bằng cách cung cấp bài tập thực hành cho học sinh
hoàn tất để hỗ trợ và nâng cao học tập. Bài tập thực hành tập trung trên tiêu chuẩn thực tập tương đương
với yêu cầu biểu hiện trong Đọc, Toán, Khoa Học, và Xã Hội Học.
Các bài thực tập này dành cho học sinh khối lớp Mẫu Giáo đến lớp 2. Học sinh được khuyến khích
hoàn tất bài thực tập khi ở xa trường học. Học sinh có thể mang bài làm hoàn tất đến trường cho giáo
viên tham khảo và hỗ trợ các môn học mà các em cần được trao dồi. Cũng như thường lệ, học sinh được
khuyến khích đọc 30 phút mỗi ngày. Phụ huynh được yêu cầu khuyến khích học sinh thảo luận về
những điều các em đang đọc và học từ các bài thực tập này. Phụ huynh có thể cân nhắc thời khóa biểu
cho học sinh hoàn tất bài tập, và phụ huynh cũng có thể giúp học sinh – khi cần – để hoàn tất bài tập
thực hành này. Cuối cùng, bài tập thực hành phiên bản điện tử và các nguồn tư liệu trực tuyến có thể
được tìm thấy trên trang mạng của trường công quận Clayton County Public Schools
(www.clayton.k12.ga.us).
Cảm ơn sự đối tác và cam kết của quý vị để đạt hiệu quả cao!
Chân thành,
Tiến sĩ Ebony T. Lee
Giám Đốc của Giáo Trình, Giảng Dạy, & Đánh Giá
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