
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH

Hướng dẫn này cung cấp cho quý vị, là phụ huynh, một cái nhìn tổng quan nhanh về Kết nối Louisiana, tại sao chúng 
lại quan trọng đối với học sinh và giáo viên, và các tài nguyên có sẵn để hỗ trợ thêm cho việc học ở nhà của con quý vị. 
Hướng dẫn này là một bổ sung cho Hướng dẫn dành cho Phụ huynh Tiêu chuẩn Học sinh Louisiana.

KẾT NỐI LOUISIANA DÀNH CHO 
NHỮNG AI?
Kết nối Louisiana dành cho các học sinh, do suy giảm 
nhận thức rõ rệt, được xác định bởi nhóm Chương trình 
Giáo dục Cá nhân (IEP) của họ để đủ điều kiện tham gia 
các đánh giá LEAP Connect.

KẾT NỐI LOUISIANA LÀ GÌ?
Kết nối Louisiana là các kỹ năng và những nội dung học 
thuật mà học sinh cần đạt được ở mỗi cấp lớp, từ Mẫu 
giáo đến Lớp 12. Chúng được sắp xếp theo, và tạo nên 
những "ý tưởng lớn" được tìm thấy trong, Tiêu chuẩn Học 
sinh Louisiana trong Nghệ thuật ngôn ngữ Anh, toán học 
và khoa học. Các kết nối được thiết kế để cung cấp các lộ 
trình cho học sinh bị khuyết tật nhận thức rõ rệt nhằm đạt 
được các kỳ vọng cấp lớp.

CÁC KẾT NỐI ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ 
KHI NÀO?
Louisiana đã thông qua các tiêu chuẩn học sinh mới trong 
ELA, toán và khoa học trong học kỳ mùa xuân năm 2016 
và 2017. Trong các tháng tiếp theo, Hội đồng Giáo dục 
Tiểu học và Trung học đã phê chuẩn Kết nối Louisiana phù 
hợp trong Bản tin 127. Những tiêu chuẩn này đã thay thế 
những gì được biết trước đây là Tiêu chuẩn Mở rộng.

KẾT NỐI LOUISIANA ĐƯỢC SỬ 
DỤNG Ở ĐÂU?

 Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) để thiết lập các 
mục tiêu học tập và theo dõi tiến bộ của học sinh

 lập kế hoạch bài học

 Hướng dẫn cá nhân và nhóm

 Các lớp độc lập và giáo dục phổ thông

 Hội nghị phụ huynh-giáo viên thảo luận về sự tiến bộ 
của học sinh

 Đánh giá Leap Connect

Tại sao các Kết nối lại quan trọng?
 Các kỳ vọng cấp lớp là kỳ vọng cao nhất chúng tôi có cho tất cả học sinh.

 Học sinh có khuyết tật nhận thức rõ rệt phải có cơ hội để làm việc và đạt được các kỳ vọng cấp lớp.

 Sự liên kết giữa các Tiêu chuẩn học sinh Louisiana và các Kết nối Louisiana làm rõ lộ trình thành công trong học tập.

 Sự liên kết cũng tạo điều kiện cho sự hợp tác lớn hơn giữa giáo viên và chuyên gia, cung cấp nhiều cơ hội hơn cho 
việc đưa học sinh bị khuyết tật nhận thức rõ rệt vào lớp học giáo dục phổ thông.

cho Học sinh Khuyết tật rõ rệt về Nhận thức
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CÁC KẾT NỐI ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Mỗi Kết nối Louisiana được liên kết với một Tiêu chuẩn Học sinh Louisiana, chia nhỏ tiêu chuẩn thành các khái niệm và 
kỹ năng chính. Trong ví dụ sau, các bước để đạt được tiêu chuẩn được chỉ ra.

TIÊU CHUẨN HỌC SINH LOUISIANA KẾT NỐI LOUISIANA

 3.NBT.A.2 Cộng và trừ một cách trôi chảy trong phạm 
vi 1000 bằng cách sử dụng các chiến lược và thuật 
toán dựa trên giá trị hằng số, thuộc tính của các phép 
toán và/hoặc mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

 LC.3.NBT.A.2a Sử dụng các mối quan hệ giữa phép 
cộng và phép trừ để giải bài toán.

 LC.3.NBT.A.2b Giải các bài toán cộng và trừ nhiều 
bước lên tới 100.

 LC.3.NBT.A.2c Giải các bài toán cộng và trừ nhiều 
chữ số lên đến 1000.

CÁC KẾT NỐI CÓ THỂ hỗ trợ việc học của con tôi như thế nào?
Các kết nối Louisiana là các tiêu chuẩn được liên kết để hỗ trợ các nhà giáo dục lập kế hoạch và thực hiện các trải 
nghiệm học tập thành công cho các học sinh bị khuyết tật nhận thức rõ rệt nhất. Trong khi hầu hết học sinh khuyết tật ở 
Louisiana theo đuổi lộ trình truyền thống để nhận bằng tốt nghiệp trung học, một số học sinh bị khuyết tật nhận thức rõ 
rệt nhất hiện có các lộ trình thay thế cho họ. Vui lòng xem phần Lộ trình Giáo dục của trang web Louisiana Believes để 
biết thêm chi tiết.

CÁC TÀI NGUYÊN BỔ SUNG NÀO MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ TRUY CẬP để hỗ trợ 
học tập tại nhà là gì?

 KẾT NỐI LOUISIANA
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-
for-students-with-significant-disabilities.pdf

 NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH GIỚI THIỆU VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/case-study_introduction.
pdf?sfvrsn=6

https://www.louisianabelieves.com/resources/library/academics

TÔI CẦN LIÊN HỆ AI NẾU CÓ THẮC MẮC?
Vui lòng liên hệ với Sở theo địa chỉ louisianastandards@la.gov nếu có các câu hỏi về các tiêu chuẩn của Louisiana 
Connector và cách quý vị có thể hỗ trợ việc học tập của con tại nhà.


