
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu Báo Cáo Trường Tiểu Học Khu Học Chánh Puyallup phản ánh những nội 

dung học tập mà học sinh cần biết, hiểu rõ và có thể thực hiện vào cuối 

một năm học cụ thể. Khu học chánh Puyallup coi trọng mối quan hệ hợp tác 

bền chặt giữa trường học và gia đình. Phiếu báo cáo trường tiểu học này là 

một công cụ quan trọng để chia sẻ những hiểu biết chung về sự phát triển của 

từng học sinh; cả về mặt học tập và cảm xúc-xã hội. 

 

Các Tiêu chuẩn cơ bản về Phiếu Báo cáo Khu học chánh Puyallup  

 

Coi tất cả Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang Washington là mục tiêu. Có rất nhiều tiêu 

chuẩn về các môn đọc, toán, khoa học, khoa học xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc và 

nghệ thuật. Trong mỗi môn học có nhiều tiêu chuẩn học tập khác nhau và một số tiêu 

chuẩn học tập có ý nghĩa quan trọng hơn những tiêu chuẩn khác. Các tiêu chuẩn cơ 

bản được Khu học chánh Puyallup xác định là những tiêu chuẩn học tập có sức bền, 

đóng vai trò đòn bẩy và 

chuẩn bị sẵn sàng cho cấp lớp 

tiếp theo. 

 

Mặc dù tất cả các tiêu chuẩn 

đều được giảng dạy, các tiêu 

chuẩn cơ bản quan trọng là 

trọng tâm chính để giảng dạy 

nhằm đạt được mức độ thành 

thạo và can thiệp nếu cần 

thiết. Phiếu báo cáo trường 

tiểu học thông báo cho phụ 

huynh/người giám hộ về sự 

tiến bộ so với các tiêu chuẩn cơ bản. 

 

Phiếu Báo cáo tham chiếu đến Tiêu chuẩn 
 

Phiếu báo cáo tham chiếu đến tiêu chuẩn sử dụng các chỉ số kết quả học tập có thể 

quan sát được và mang tính khách quan. Các tiêu chuẩn học tập dựa trên các mốc 

chuẩn, xác định những nội dung học tập mà học sinh cần biết và có thể thực hiện ở 

mỗi cấp lớp. Các học sinh không được so sánh với nhau mà được cho điểm dựa trên 

mức độ thành thạo. Điểm số bằng chữ cái không được sử dụng ở bậc tiểu học. Thay 

vào đó, điểm số bằng chữ số phản ánh sự tiến bộ đạt được so với mức độ thành thạo 

tiêu chuẩn. 

 

 

1

Không đáp ứng 

tiêu chuẩn cấp 

lớp

2

Đáp ứng một 

phần tiêu chuẩn 

cấp lớp

3

Đáp ứng tiêu 

chuẩn cấp lớp

4

Vượt quá tiêu 

chuẩn cấp lớp

Hướng Dẫn Phiếu Báo Cáo PSD dành 

cho Gia Đình 
 

LỚP NĂM 

Độ bền

Chúng ta có thực sự 
mong đợi học sinh 
duy trì được kiến 
thức và kỹ năng 
theo thời gian 

không?

Đòn bẩy

Sự thành thạo 
trong tiêu chuẩn 
này có giúp ích 
cho học sinh 

trong các môn 
học khác 
không?

Chuẩn bị sẵn 
sàng

Nội dung học tập 
này có cần thiết 

cho sự thành 
công trong bài 
học, khóa học 

hoặc cấp lớp tiếp 
theo không?

Tiêu chuẩn Học tập của 

Tiểu bang Washington

Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu 

bang Washington 

(Washington State Learning 

Standards), dựa trên Tiêu 

chuẩn Cốt lõi chung 

(Common Core Standards), 

được sử dụng để xây dựng 

phiếu báo cáo trường tiểu học 

về các lĩnh vực nội dung học 

tập. Các mục tiêu sau hỗ trợ 

việc học tập hệ K-12 ở Tiểu 

bang Washington:  

➢ Đọc hiểu, viết hiệu quả và giao 

tiếp thành công theo nhiều 

cách và trong nhiều bối cảnh, 

với các đối tượng khác nhau 

➢ Biết và áp dụng được các 

khái niệm và nguyên tắc 

chính trong toán học; khoa 

học xã hội, vật lý và sinh học; 

công dân và lịch sử, bao gồm 

các nền văn hóa khác nhau và 

sự tham gia vào chính phủ đại 

nghị; địa lý; nghệ thuật; sức 

khỏe và thể chất 
 

➢ Suy nghĩ theo hướng phân 

tích, logic và sáng tạo, đồng 

thời tích hợp khả năng đọc viết 

và thông thạo công nghệ cũng 

như kinh nghiệm và kiến thức 

đa dạng để hình thành các 

phán đoán hợp lý và giải quyết 

các vấn đề 
 

➢ Hiểu được tầm quan trọng của 

công việc và tài chính cũng như 

hiệu suất, nỗ lực và quyết định 

ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội 

nghề nghiệp và giáo dục 

trong tương lai như thế nào. 
 

Quý vị có thể tìm hiểu thêm 

thông tin về Tiêu chuẩn Học tập 

của Tiểu bang Washington ở 
đây. 

http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx
http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx


 
 

Các kỹ năng học tập 

Giáo trình được Khu học chánh sử dụng: Second Step 

Các kỹ năng học tập được giảng dạy và củng cố thông qua hướng 

dẫn trên lớp và trong cả ngày học. 
 

➢ Tự sắp xếp cho bản thân và tài liệu  

➢ Hoàn thành nhiệm vụ được giao  

➢ Thực hiện nhiệm vụ chất lượng  

➢ Thể hiện sự tôn trọng và nhận biết cảm xúc của người 

khác  

➢ Lắng nghe và làm theo chỉ dẫn và quy trình  

➢ Thể hiện khả năng tự quản lý  

➢ Hoạt động độc lập và quản lý thời gian tốt  

➢ Tuân theo nội quy trường học và lớp học 
 

Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh 
Giáo trình được Khu học chánh sử dụng: Journeys 

Đọc 

Học sinh sẽ đọc và phân tích một loạt các đoạn văn. Các tiêu chuẩn được tích hợp trong suốt ngày học. 
 

➢ Đọc chính xác và trôi chảy vừa đủ để hỗ trợ khả năng hiểu và áp dụng ngữ âm và kỹ năng giải mã để đọc trôi 

chảy 

➢ Trích dẫn chính xác khi rút ra các suy luận từ văn bản 

➢ Xác định các ý tưởng và/hoặc chủ đề chính và giải thích cách chúng được hỗ trợ bởi các chi tiết chính; tóm tắt 

đoạn văn 

➢ Xác định nghĩa của các từ và cụm từ khi chúng được sử dụng trong ngữ cảnh 

➢ Tích hợp thông tin từ một số văn bản về cùng một chủ đề để viết hoặc nói về chủ đề đó với nhiều thông tin 

Viết 

Học sinh sẽ thực hành viết văn cho các mục đích khác nhau, bao gồm bày tỏ quan điểm, cung cấp thông tin và trần thuật. 

Các tiêu chuẩn được tích hợp trong suốt quá trình hướng dẫn viết văn trong các lĩnh vực nội dung khác nhau. 
 

➢ Thể hiện khả năng viết các đoạn văn tự sự, đoạn văn cung cấp thông tin/giải thích, bày tỏ quan điểm 

➢ Hình thành và tăng cường khả năng viết cần thiết bằng cách lập dàn ý, chỉnh sửa và hiệu đính 

➢ Thể hiện ngữ pháp, cách viết hoa, dấu câu và chính tả chính xác 
 

Nghe Nói 

Các kỹ năng thảo luận hợp tác được trình bày và giảng dạy trong nhiều lĩnh vực nội dung khác nhau. Học sinh sẽ thực 

hành nói và nghe trong các lĩnh vực chủ đề khác nhau. 
 

➢ Tham gia các cuộc trò chuyện hợp tác 

➢ Nói rõ ràng và trình bày thông tin với các dữ kiện và chi tiết thích hợp 

Toán  
Giáo trình được Khu học chánh sử dụng: Bridges in Mathematics  

Các kỹ năng toán học được trình bày, giảng dạy và củng cố thông qua hướng dẫn trên lớp trong giờ học môn toán, trong 

giờ Góc Số học và trong suốt ngày học. 
 

Phép tính và Tư duy Đại số 
 

➢ Nhân thành thạo các số nguyên có nhiều chữ số bằng cách sử dụng thuật toán chuẩn (mức độ thành thạo yêu 

cầu (mục tiêu cuối năm)  

Số học và Phép tính tròn chục  
  

➢ Hiểu giá trị từng hàng liên quan đến số có nhiều chữ số với các số thập phân  

Số học và Phép tính Phân số 



 
 

➢ Cộng và trừ phân số chính xác 

➢ Giải các bài tập toán có bao gồm phép chia số nguyên và bao gồm phân số 

➢ Áp dụng và mở rộng phép nhân/chia thành phép nhân/chia phân số 

 

Đo lường và Dữ liệu  
 

➢ Thể hiện hiểu biết về các khái niệm thể tích 

Hình học 

➢ Đồ thị các điểm trên mặt phẳng tọa độ để giải các bài toán vận dụng thực tế và toán học 

➢ Phân loại các hình hai chiều thành các loại dựa trên các thuộc tính của chúng 

 

Khoa học 
Giáo trình được Khu học chánh sử dụng: TWIG Science 

Các tiêu chuẩn khoa học được trình bày, giảng dạy và củng cố thông qua hướng dẫn trên lớp trong giờ học môn khoa học 

và trong suốt ngày học. 
 

Khoa học Vũ trụ Trái đất 
 

➢ Ủng hộ một lập luận về sự khác biệt về độ sáng của mặt trời so với các ngôi sao khác 

➢ Phát triển một mô hình bằng cách sử dụng ví dụ để mô tả các cách tương tác của địa quyển, sinh quyển, thủy 

quyển và/hoặc khí quyển 

Vật lý 

➢ Xây dựng mô hình để mô tả cấu trúc và đặc tính của vật chất 

➢ Ủng hộ một lập luận về lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên các vật thể hướng xuống 

Sinh học 
 

➢ Xây dựng mô hình mô tả chuyển động của vật chất giữa thực vật, động vật, sinh vật phân hủy và môi trường 

➢ Ủng hộ một lập luận về cây lấy nước mà chúng cần chủ yếu từ không khí và nước 

Nguyên tắc Kỹ thuật, Công nghệ và Khoa học 

➢ Áp dụng các nguyên tắc của quy trình kỹ thuật/thiết kế để giải bài tập  
 

Khoa học Xã hội 
Giáo trình được Khu học chánh sử dụng: Houghton Mifflin 

Thể hiện kiến thức và kỹ năng trong hướng dẫn đơn vị bài học 

➢ Thời kỳ thuộc địa và Độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ 

➢ Hoa Kỳ thành lập quốc gia (Dân chủ, Tuyên ngôn Nhân quyền, Hiến pháp) 

➢ Hoa Kỳ Di sản cho ngày nay (Quyền và Trách nhiệm) 

 

Âm nhạc  

Giáo trình được Khu học chánh sử dụng: Quaver 

Các kỹ năng âm nhạc được giới thiệu và củng cố thông qua hướng dẫn trong lớp 

học âm nhạc. Giáo viên âm nhạc chịu trách nhiệm hướng dẫn và cho điểm theo các 

tiêu chuẩn âm nhạc. Học sinh có hai buổi học âm nhạc mỗi tuần. 
 

➢ Thể hiện kiến thức và kỹ năng về âm nhạc  

➢ Giao tiếp và kết nối với nghệ thuật thông qua hoạt động sáng tạo, biểu 

diễn và phản hồi  

 

  



 
 

Giáo dục thể chất 
Các kỹ năng giáo dục thể chất được giảng dạy và củng cố thông qua hoạt động hướng dẫn trên lớp. Giáo viên 

Giáo dục thể chất chịu trách nhiệm hướng dẫn và cho điểm theo các tiêu chuẩn giáo dục thể chất. 

➢ Áp dụng kiến thức về các khái niệm liên quan đến chuyển động và hiệu suất   

➢ Thể hiện các kỳ vọng cá nhân, xã hội và an toàn có trách nhiệm 

➢ Nhận ra giá trị của hoạt động thể chất đối với sức khỏe và niềm vui 

 

Ban nhạc/Dàn nhạc 
Các kỹ năng ban nhạc và dàn nhạc được giảng dạy và củng cố thông qua hoạt động hướng dẫn trên lớp về 

ban nhạc/dàn nhạc. Giáo viên Ban nhạc/Dàn nhạc chịu trách nhiệm hướng dẫn và cho điểm theo các tiêu 

chuẩn âm nhạc. Đây là môn học TỰ CHỌN cho các học sinh lớp 5 và được tổ chức trong khuôn viên trường 

tiểu học. 

 

➢ Hiểu và áp dụng kiến thức và kỹ năng 

➢ Thể hiện nỗ lực, sự tham gia, hợp tác 



 

Phiếu Báo Cáo Trường Tiểu Học Khu Học Chánh Puyallup 

LỚP NĂM 

Kỳ 1 Kỳ 2 

Các kỹ năng học tập    

Trong suốt năm học, các kỹ năng học tập được giảng dạy và củng cố thông qua hoạt động hướng 

dẫn trên lớp.     

Thể hiện các kỹ năng sắp xếp    

Hoàn thành bài tập cấp lớp kịp thời   

Hợp tác với những người khác   

Nỗ lực tối đa   

Quản lý và thể hiện cảm xúc theo cách tôn trọng và mang tính xây dựng   

Tuân theo nội quy trường học và lớp học   

Nghệ thuật Ngôn ngữ tiếng Anh: Đọc  

Trong suốt năm học, học sinh sẽ đọc và phân tích một loạt các đoạn văn bản. Các tiêu chuẩn được 

tích hợp vào trong Giáo trình Journeys và học sinh có thể đọc được nội dung ở các lĩnh vực chủ đề 

khác nhau. 

Đọc chính xác và trôi chảy vừa đủ để hỗ trợ khả năng hiểu và áp dụng ngữ âm và 

kỹ năng giải mã để đọc trôi chảy 

  

Trích dẫn chính xác khi rút ra các suy luận từ văn bản   

Xác định các ý tưởng và/hoặc chủ đề chính và giải thích cách chúng được hỗ trợ 

bởi các chi tiết chính; tóm tắt đoạn văn 

  

Xác định nghĩa của các từ và cụm từ khi chúng được sử dụng trong ngữ cảnh   

Tích hợp thông tin từ một số văn bản về cùng một chủ đề để viết hoặc nói về chủ 

đề đó với nhiều thông tin 

  

Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh: Viết  

Trong suốt năm học, học sinh sẽ thực hành viết cho các mục đích khác nhau. Các tiêu chuẩn được 

tích hợp vào đề bài và học sinh vận dụng kỹ năng viết trong các môn học khác nhau.  

Thể hiện khả năng viết các đoạn văn tự sự   

Thể hiện khả năng viết các đoạn văn cung cấp thông tin/giải thích có nội dung 

nghiên cứu 

  

Thể hiện khả năng viết các đoạn văn bày tỏ quan điểm có nội dung nghiên cứu   

Tăng cường khả năng viết bằng cách lập dàn ý, chỉnh sửa, hiệu đính và viết lại   

Thể hiện ngữ pháp, cách viết hoa, dấu câu và chính tả chính xác    

Nghệ thuật Ngôn ngữ tiếng Anh: Nghe Nói  

Trong suốt năm, các kỹ năng thảo luận hợp tác được trình bày và giảng dạy cho học sinh. Học sinh sẽ 

thực hành nói và nghe trong các lĩnh vực chủ đề khác nhau.   

Tham gia các cuộc trò chuyện hợp tác   

Nói rõ ràng và trình bày thông tin với các dữ kiện và chi tiết thích hợp   

Toán 

Giáo trình Bridges in Mathematics được sử dụng để trình bày, củng cố và đánh giá các tiêu chuẩn toán học cụ 

thể.   



Số học và Phép tính tròn chục  

Hiểu giá trị từng hàng liên quan đến số có nhiều chữ số với các số thập phân 

  

Số học và Phép tính: Phân số  

Cộng và trừ phân số chính xác 

Giải các bài tập toán có bao gồm phép chia số nguyên và bao gồm phân số 

Áp dụng và mở rộng phép nhân/chia thành phép nhân/chia phân số 

  

Đo lường và Dữ liệu  

Thể hiện hiểu biết về các khái niệm thể tích 

  

Mức độ thành thạo yêu cầu (Mục tiêu cuối năm) 

Nhân thành thạo các số nguyên có nhiều chữ số bằng cách sử dụng thuật toán 

chuẩn 

  

Hình học 

Đồ thị các điểm trên mặt phẳng tọa độ để giải các bài toán vận dụng thực tế và 

toán học 

Phân loại các hình hai chiều thành các loại dựa trên các thuộc tính của chúng 

  

Khoa học  

Giáo trình TWIG Science được sử dụng để trình bày, củng cố và đánh giá các tiêu chuẩn khoa học.  

Vật lý 

Xây dựng mô hình để mô tả cấu trúc và đặc tính của vật chất 

Ủng hộ một lập luận về lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên các vật thể hướng 

xuống 

  

Sinh học 

Xây dựng mô hình mô tả chuyển động của vật chất giữa thực vật, động vật, sinh 

vật phân hủy và môi trường 

Ủng hộ một lập luận về cây lấy nước mà chúng cần chủ yếu từ không khí và nước 

  

Khoa học Vũ trụ Trái đất 

Ủng hộ một lập luận về sự khác biệt về độ sáng của mặt trời so với các ngôi sao 

khác 

Phát triển một mô hình bằng cách sử dụng ví dụ để mô tả các cách tương tác của 

địa quyển, sinh quyển, thủy quyển và/hoặc khí quyển 

  

Nguyên tắc Kỹ thuật, Công nghệ và Khoa học   

Áp dụng các nguyên tắc của quy trình kỹ thuật/thiết kế để giải bài tập 

  

Khoa học Xã hội 

Giáo trình Houghton Mifflin được sử dụng để trình bày, củng cố và đánh giá các tiêu chuẩn khoa học 

xã hội.  

Thể hiện kiến thức và kỹ năng trong hướng dẫn đơn vị bài học 

Thời kỳ thuộc địa và Độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ thành lập quốc gia (Dân chủ, Tuyên ngôn Nhân quyền, Hiến pháp) 

Hoa Kỳ Di sản cho ngày nay (Quyền và Trách nhiệm) 

  

Giáo dục thể chất 



Trong suốt năm học, các kỹ năng giáo dục thể chất được giảng dạy và củng cố thông qua hoạt động 

hướng dẫn trên lớp. Giáo viên Giáo dục thể chất chịu trách nhiệm hướng dẫn và cho điểm theo các 

tiêu chuẩn giáo dục thể chất. 

Áp dụng kiến thức về các khái niệm liên quan đến chuyển động và hiệu suất     

Thể hiện các kỳ vọng cá nhân, xã hội và an toàn có trách nhiệm   

Nhận ra giá trị của hoạt động thể chất đối với sức khỏe và niềm vui   

Âm nhạc  

Trong suốt năm học, các kỹ năng âm nhạc được giới thiệu và củng cố thông qua hoạt động hướng 

dẫn trên lớp, sử dụng Giáo trình Quaver Music. Giáo viên âm nhạc chịu trách nhiệm hướng dẫn và 

cho điểm theo các tiêu chuẩn âm nhạc. 

Thể hiện kiến thức và kỹ năng về âm nhạc   

Giao tiếp và kết nối với nghệ thuật thông qua hoạt động sáng tạo, biểu diễn và 

phản hồi 

  

Ban nhạc/Dàn nhạc   

Trong suốt năm học, các kỹ năng ban nhạc và dàn nhạc được giảng dạy và củng cố thông qua hoạt 

động hướng dẫn trên lớp. Giáo viên Ban nhạc/Dàn nhạc chịu trách nhiệm hướng dẫn và cho điểm 

theo các tiêu chuẩn âm nhạc. Việc đăng ký vào Ban nhạc hoặc Dàn nhạc là TỰ CHỌN cho học sinh 

lớp 5. 

Hiểu và áp dụng kiến thức và kỹ năng   

Thể hiện nỗ lực, sự tham gia, hợp tác   

 

 


