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HƯƠ� NG DA� N. 

 

Bài tập ve�  nhà – Ca�p lớp Ma�u giáo - 12 
 

Mục đı́ch cho bài tập ve�  nhà làm là đe�  cung ca�p: 
• Cơ hội trước khi học tập để sa�p xe�p thông tin mới hoặc tạo nên sự quan tâm 

đến một chủ đề sắp tới, hoặc một kho� i đơn vị nghiên cứu học; 
• Thực hành áp dụng kiến thức và kỹ năng mới; 
• Xem lại kiến thức và khái niệm để xem xét; và 
• Chuẩn bị cho một đánh giá sắp tới. 

Hướng da�n: 

1. Bài tập ở nhà, khi được giao, sẽ được kết hợp như là một thành phần có ý 
nghĩa của chương trình giảng dạy. 

 
2. Để thúc đẩy những học sinh phát trie�n lành mạnh ve�  mọi phương diện và để thừa 

nhận và khuyến khích học tập ở nhiều hình thức bên ngoài trường, các giáo viên 
được khuyến khích mạnh mẻ để tránh giao bài tập về nhà cho cuối tuần, và/hoặc 
các buổi lễ tôn giáo. 

 
a. Bài tập về nhà sẽ không được giao trong bất kỳ ngày nghỉ le�  hoặc nghỉ để bao 

gồm cả nghỉ lễ Tạ ơn, kỳ nghỉ mùa đông và nghỉ xuân (ngày được quyết định 
theo Lịch của Hệ Trường). Trong những ngày nghỉ và/hoặc nghỉ lễ này, các 
học sinh có thể làm việc với các dự án dài hạn đã được chỉ định trước đây, 
nhưng không có bài tập hoặc đánh giá tổng kết sẽ phải được hoàn thành 
trong hai ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ. Những yêu cầu này là bắt buộc đối với 
tất cả các cấp lớp và tất cả các lớp học. 

 
3. Ở tất cả các cấp lớp, khuyến khích mạnh mẽ giáo viên giao bài đọc (cả the�  phi hư cấu 

và hiện thực) cho bài tập ở nhà làm. Thời gian đọc dự kiến phải được ke�  bao go� m khi 
tính tổng số thời gian được giao cho bài tập ở nhà. 

 
4. Bài tập về nhà sẽ được dựa trên đánh giá của giáo viên về khả năng và nhu cầu 

hướng da�n của học sinh. Giáo viên sẽ sử dụng sự đánh giá chuyên nghiệp trong 
việc phân công bài tập về nhà để có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian 
hợp lý. Giáo viên sẽ trao đổi với học sinh về khoảng thời gian họ tin rằng ca�n dành 
cho một bài tập để giáo viên có thể giám sát và điều chỉnh sự luyện tập thực hành 
của họ cho phù hợp. Các hướng dẫn để ho�  trợ giúp giáo viên phân bổ thời gian 
như sau: 
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Ca�p lớp: 
 
Ma� u giáo 

Thường xuyên 
 

Thứ Hai - Thứ Năm 

Hướng dẫn Hàng ngày 
 

10 đến 20 phút (Giáo viên khuyến khích  
  phụ huynh/người giám hộ để đọc cho con 

mình hoặc nghe con mình đọc. Giáo viên 
cũng có thể cung cấp cho phụ huynh/người 
giám hộ các hoạt động theo dõi việc học 
của con mình trong những lĩnh vực nội 

  
1-2 Thứ Hai - Thứ Năm 10 đe�n 20 phút 

3-5 Thứ Hai - Thứ Năm 30 đe�n 50 phút 

6-8 Thứ Hai - Thứ Năm 60 đe�n 80 phút 

9-12 Thứ Hai - Thứ Năm 1 1/2 đe�n 2 tie�ng đo� ng ho�  
 

Ở cấp trung học cơ sở và trung học pho�  thông tổng số bài tập về nhà hàng ngày cần 
phải được chia ra giữa tất cả các lớp của học sinh trong ngày đó. Các bài tập về nhà 
và các dự án chủ ye�u nên được phối hợp giữa các giáo viên và các khoa để tránh 
các yêu cầu thời gian quá mức đối với các học sinh. 

 
5. Các giáo viên được giao cho giảng dạy các khóa học AP, IB, hoặc AICE phải làm việc 

với điều phối viên chương trình hoặc viên quản trị giám sát của họ để đảm bảo 
công việc được phân công của họ ở bên ngoài lớp học là hợp lý. Học sinh nên có 
lượng công việc trong đó cho phép họ được phát trie�n lành mạnh toàn diện và 
tham gia tích cực vào các hoạt động không thuộc học tập trong trường học và trong 
cộng đồng. 

 
6. Bài tập ở nhà sẽ được xem xét lại gởi lại có ý kie�n phản hồi từ giáo viên. 

 
7. Các gia đình, có kinh nghiệm ve�  thı̀ giờ bài tập ở nhà trong đó thường vượt quá 

những nguyên ta� c trong quy định này, được khuyến khích mạnh mẻ thảo luận về 
mối quan tâm này với giáo viên, cố vấn viên trường và/hoặc hiệu trưởng của con 
họ. 

 
8. Không có gı̀  trong quy định này cấm một giáo viên, trên cơ sở từng trường hợp cụ 

thể, phân biệt bài tập về nhà cho từng cá nhân dựa trên nhu cầu cụ thể của họ. 
Những sửa đổi liên quan đến điều khoản này nên được thực hiện cùng với phụ 
huynh/người giám hộ. 

 
9. Gia đình và học sinh muốn làm thêm bài tập để thực hành, củng cố, hoặc làm phong 

phú thêm kie�n thức ở nhà, có thể yêu cầu giáo viên của học sinh của họ. 
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Ngày 14 tháng 9 năm 2016 
      Trang 3 

 
10. Giáo viên ở trình độ trung học sẽ truyền đạt các bài tập với thông báo trước để 

cung cấp cho sinh viên những cơ hội để quản lý những ưu tiên và thời gian của 
họ. 

 
 

Phụ tá To� ng Giám Đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trı̀nh (hoặc 
người được chỉ định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Phó To� ng Giám Đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trı̀nh (hoặc người 
được chỉ định) có trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2019. 

 
 
 

HEỆ  TRƯƠ� NG CÔNG QUAỆ N PRINCE WILLIAM 


