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Thẩm định để Khởi sự Tốt đẹp vào Vườn trẻ
Hướng dẫn cho phụ huynh và người chăm sóc

Thẩm định để Khởi sự Tốt đẹp vào Vườn trẻ (Best Start Kindergarten Assessment) 
là cuộc thẩm định toàn tiểu bang nhằm giúp giáo viên nhận ra kỹ năng toán số và 
đọc viết tiếng Anh của mỗi học sinh khi các em bắt đầu vào Vườn trẻ.

Trẻ em bắt đầu đi học với các tầm mức kỹ năng, kiến 
thức và hiểu biết sớm về đọc viết và toán số được phát 
triển từ việc nối kết với thế giới và những người chung 
quanh các em. Cuộc Thẩm định Best Start Kindergarten 
gồm có phần thẩm định đọc viết và toán số và giúp 
giáo viên biết được thông tin về các điểm mạnh cùng 
các nhu cầu của mỗi học sinh.
Việc thẩm định giúp giáo viên soạn ra các chương trình 
giảng dạy và chương trình học hỏi, dựa trên những gì 
học sinh đã biết. Giáo viên sẽ ngồi riêng với từng em, 
tập trung tìm hiểu về những gì em có thể làm. Con em 
của quý vị không cần phải chuẩn bị hoặc học tập sẵn 
cho cuộc thẩm định này. Vì trẻ em học hỏi ở các mức độ 
khác nhau, quý vị không cần phải lo lắng nếu con em 
mình không thể trả lời tất cả các câu hỏi.
Không lâu sau cuộc thẩm định, giáo viên sẽ cho quý vị 
biết thông tin về kỹ năng, kiến thức và sự hiểu biết mà 
con em quý vị đã thể hiện trong cuộc thẩm định.
Cuộc Thẩm định Best Start Kindergarten dành cho tất 
cả các học sinh. Nếu Anh ngữ không phải là ngôn ngữ 
mà quý vị nói tại nhà hoặc con em của quý vị cần được 
giúp đỡ để thích nghi với trường, hãy liên lạc trường để 
biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi có thể hỗ 
trợ con của quý vị.

Thẩm định đọc viết 
Công việc thẩm định đọc viết là nhằm để nhận ra xem 
học sinh có thể viết tên của em, nhận ra âm thanh, các 
chữ cái (mẫu tự) và các chữ quen thuộc, và nhớ lại chi 
tiết của một câu truyện nhỏ mà giáo viên vừa đọc cho 
em nghe.
Trong lúc thẩm định đọc viết, giáo viên sẽ hỏi con em 
quý vị các câu như:  
 • ‘Hãy lắng nghe các chữ này: map, tap. Em có thể nghĩ 

ra một chữ nào có cùng vần như vậy không?’ 
 • (sau khi đọc câu truyện ngắn) ‘Em có thể kể cho tôi 

nghe về câu truyện mà tôi vừa đọc cho em không?’
Các câu hỏi này giúp giáo viên xác định xem con em 
của quý vị có thể nhận ra các chữ có cùng âm và nhớ 
được thông tin từ một câu truyện ngắn đã được đọc 
cho em nghe. Đây là các kỹ năng đọc viết quan trọng 
mà trẻ em sẽ phát triển trong năm đầu tại trường.

Thẩm định về toán số
Việc thẩm định về toán số liên quan đến các nhận thức 
sớm về số và việc thẩm định này được đặt ra để tìm 
hiểu học sinh có thể đếm giỏi tới đâu, em có thể nhận 
ra các con số nào, em có thể đếm các đồ vật được 
không, có thể cộng hoặc trừ các số nhỏ được không; và 
có thể nhận ra các kiểu mẫu (pattern) lập lại không.
Trong cuộc thẩm định về toán số, giáo viên có thể hỏi 
con em quý vị các câu như: 
 • ‘em hãy bắt đầu đếm từ số 1 cho đến khi tôi sẽ bảo 

em dừng’ 
 • ‘em có thể cho tôi biết đây là số mấy?’ (5)

Các câu hỏi này sẽ giúp giáo viên xác định xem con em 
của quý vị có thể nhận ra các số và đếm từ số một trở 
lên được không. Đây là các kỹ năng toán số quan trọng 
mà trẻ em sẽ phát triển trong năm đầu tiên tại trường. 

Muốn biết thêm về Thẩm định Best Start Kindergarten, hãy liên lạc trường của con em quý vị.
Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS) qua số 131 450. Họ có thể thu 
xếp thông dịch viên nói tiếng Việt để giúp quý vị nói chuyện với trường. Quý vị không phải trả tiền cho dịch vụ 
thông dịch này.
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