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Trở thành người đọc sách tốt là điều rất quan trọng nếu một học sinh muốn học giỏi ở trường. 

Vào năm  2016, Cơ quan Lập pháp Michigan đã thông qua Luật Chất Lượng Lớp Ba (Third 

Grade Retention Law) (hay còn gọi là MÔN ĐỌC THEO LUẬT LỚP BA – Read by Grade Three 

Law) để đảm bảo rằng học sinh vượt qua bài đánh giá môn đọc lớp ba hoặc tiêu chuẩn cao 

hơn, luật có hiệu lực đối với học sinh mẫu giáo năm học 2016/2017 trước thời điểm các em 

học Lớp Ba. Theo luật này, các học khu sẽ cung cấp các bài đánh giá cho học sinh từ mẫu 

giáo đến lớp ba trên toàn tiểu bang, đây là một biện pháp để cung cấp thông tin cho các 

hướng dẫn tại lớp học. Những đánh giá này sẽ xác định những học sinh cần hướng dẫn đọc 

và can thiệp chuyên sâu đồng thời cũng sẽ cung cấp thông tin hữu ích để giúp giáo viên có 

những hướng dẫn thích hợp để đáp ứng nhu cầu của từng học sinh. 

Học sinh từ Mẫu giáo đến lớp ba sẽ được đánh giá khả năng đọc vào đầu, giữa và cuối năm 

học. Luật cũng yêu cầu các học khu thông báo bằng văn bản trong thời gian sớm và thường 

xuyên cho phụ huynh có học sinh mẫu giáo đến lớp ba không đạt các mục tiêu trình độ kỹ năng 

đọc. Thông báo sẽ bao gồm thông tin về các dịch vụ hiện tại đang được cung cấp, hỗ trợ bổ 

sung cho kỹ năng đọc được lên kế hoạch cho con của quý vị và các chiến lược để quý vị giúp 

con tại nhà (Kế hoạch đọc tại nhà). 

Tất cả học sinh lớp ba sẽ được yêu cầu thực hiện bài đánh giá tiêu chuẩn của bang vào cuối 

năm để được xác định về việc lên lớp bốn. Nếu kỹ năng đọc của con quý vị dưới chuẩn vào 

cuối năm lớp ba, quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản rằng con của quý vị sẽ không được 

lên lớp bốn trừ khi trẻ đủ điều kiện được Miễn trừ Lý Do Hợp Lý (Good Cause Exemption). 

Khả năng đọc là một yếu tố dự đoán tốt về sự sẵn sàng bước vào đại học và nghề nghiệp trong 

tương lai vì kỹ năng đọc viết gắn liền với tất cả các lĩnh vực học thuật. Mặc dù trường tập trung 

vào kỹ năng đọc viết trong giai đoạn đầu của trẻ trong suốt thời gian đến trường, chúng tôi vẫn 

cần sự hỗ trợ của quý vị. Sự tham gia của gia đình đóng một vai trò quan trọng trong sự thành 

công của một đứa trẻ đối với  việc đọc sách. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ (điền địa chỉ liên lạc của khu học/địa chỉ trang web của 

trường). 
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