
MÔN ĐỌC THEO LUẬT LỚP BA
Hướng dẫn phụ huynh dựa theo Đạo Luật Cộng Đồng 306 (Public Act 306)

1 Nội dung Điều Luật là gì?

▶ Nhằm thúc đẩy thành tích đọc, các nhà lập pháp Michigan đã thông qua Đạo Luật Cộng Đồng 306 vào 
tháng 10 năm 2016.

▶ Để giúp nhiều học sinh thành thạo vào cuối năm lớp 3, luật yêu cầu hỗ trợ thêm cho các học sinh K-3 
không đạt trình độ đọc ở cấp lớp này.

▶ Luật cũng quy định rằng một học sinh có thể ở lại lớp 3 nếu trẻ thụt lùi một cấp lớp hoặc nhiều hơn đối 
với môn đọc vào vào cuối năm lớp 3.

2  Là phụ huynh, tôi cần biết điều gì?

▶ Quá trình đọc của con quý vị sẽ được theo dõi chặt chẽ bắt đầu từ mẫu giáo.
▶ Nếu kỹ năng đọc của con quý vị không đạt mức độ kỳ vọng, sẽ có một kế hoạch cải thiện môn đọc 

dành cho con quý vị. 
Điều này có nghĩa là giáo viên và trường học sẽ phối hợp với con quý vị để nhận biết con em quý vị cần hỗ trợ trong quá trình 
phát triển kỹ năng đọc của trẻ như thế nào và tạo ra một kế hoạch hỗ trợ. Kế hoạch này bao gồm:

▶ Hướng dẫn hoặc hỗ trợ bổ sung trong các kỹ năng cần thiết.
▶ Liên tục tiến hành kiểm tra sự tiến bộ của kỹ năng đọc
▶ Lên kế hoạch đọc sách ở nhà nhằm khuyến khích quý vị và con quý vị đọc và viết khi không đến trường.
▶ Có thể khuyến khích con quý vị tham gia các chương trình đọc sách mùa hè.

▶  Các hỗ trợ bổ sung trong kế hoạch cải thiện kỹ năng đọc của con quý vị sẽ có trong các nhóm nhỏ tại trường. Con quý vị sẽ không bỏ lỡ hướng dẫn 
đọc thường xuyên.

▶ Bắt đầu từ năm học 2019-2020, để được từ lớp 3 lên lớp 4, con của quý vị phải đạt điểm thấp hơn mức thụt lùi một năm sau kỳ thi đọc của tiểu bang, 
hoặc chứng minh trình độ đọc lớp 3 qua bài kiểm tra thay thế hoặc hồ sơ các bài tập của học sinh.

▶ Nếu quý vị được thông báo rằng con mình có thể ở lại lớp, quý vị có quyền gặp nhân viên nhà trường và yêu cầu, trong vòng 30 ngày, quyền  miễn trừ 
nếu đó là điều đem lại lợi ích tốt nhất cho con quý vị. Ban giám hiệu học khu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

3  Tôi có thể làm gì để hỗ trợ con tôi?

Hàng ngày cùng con của quý vị đọc những cuốn sách mà các trẻ thích tại 
nhà ngay cả trong mùa hè. Một số cách để làm điều này:

▶ Đọc to với con của quý vị.
▶ Nghe con quý vị đọc.
▶ Đọc mẫu (Quý vị đọc một dòng, sau đó các 

con lặp lại).
▶ Đọc cùng một lúc.
▶ Đọc lại hoặc kể lại những câu chuyện 

yêu thích.
▶ Nói chuyện với con quý vị về bài đọc.

Khi quý vị đọc:
▶ Yêu cầu con quý vị chia sẻ những gì con nhớ.
▶ Đặt câu hỏi về bài đọc.
▶ Nói về các nội dung yêu thích của quý vị, những điều quý vị đã học, 

hoặc ai là nhân vật trong sách và những điều họ làm.
▶ Nói về các hình ảnh trong sách cách chúng kết nối với các từ trên 

trang.
▶ Giúp kết nối các câu chuyện với 

cuộc sống của con quý vị hoặc 
kết nối với các sách khác mà quý 
vị đã đọc

▶ Nói chuyện với con quý vị thật nhiều – 
biết nhiều từ hơn sẽ giúp bé hiểu tốt hơn những từ mà trẻ đọc.

▶ Khuyến khích viết – Cho trẻ viết những âm thanh mà connghe thấy, 
đánh vần là giúp phát triển và hoàn thiện kỹ năng đọc.

▶ Hãy tham gia vào việc giáo dục của con quý vị và hỗ trợ kế hoạch nâng 
cao kỹ năng đọc nếu con quý vị tham gia chương trình này.

Liên lạc với hiệu trưởng để biết thêm 
thông tin và hỗ trợ cho con quý vị.

Xem video này về cách “ĐỌC” cùng con quý vị và hãy cố gắng 
thực hiện ở nhà: https://youtu.be/FjJD1UDwVKg 

Xem hoạt động đọc này 
và cố gắng thực hiện tại 

nhà với con quý vị:
Đọc mẫu:

http://bit.ly/2dUEDPI
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