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Các Trường Công Lập Quận Baltimore (BCPS) 
Giao tiếp với cha mẹ: Đạo luật sẵn sàng đọc 

 

Đạo luật sẵn sàng đọc 
Dự luật 734 của Thượng viện, Học sinh gặp khó khăn khi Đọc - Sàng lọc và Can thiệp, đạo 
luật có hiệu lực từ năm học 2020 - 2021. Dự luật này quy định rằng tất cả học sinh Mẫu giáo 
mới nhập học cần được kiểm tra vào đầu năm học để xác định xem các em có nguy cơ mắc 
các chứng khó đọc hay không. 
 
Sàng lọc và Đánh giá Phổ quát về Đọc 
Các Trường Công Lập Quận Baltimore sàng lọc mọi học sinh mẫu giáo và học sinh lớp một 
để xác định xem học sinh có nguy cơ mắc chứng khó đọc hay không. Việc sàng lọc diễn ra 
ba lần trong năm: đầu năm (BOY) vào tháng 10; giữa năm (MOY) vào tháng Giêng; và cuối 
năm (EOY) vào tháng Năm. Bộ sàng lọc được sử dụng là ấn bản thứ tám của Chỉ báo Năng 
Động về Kỹ năng Đọc viết Cơ bản sớm - Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills 
(DIBELS). DIBELS đo lường các kỹ năng cần thiết để học đọc: 
 

• Nhận thức về ngữ âm: Nghe và sử dụng âm thanh trong lời nói 
• Ngữ âm: Biết âm của các chữ cái và phát âm các từ đã viết 
• Đọc chính xác và trôi chảy: Đọc văn bản dễ dàng và nhanh chóng với ít lỗi 

 

DIBELS bao gồm các bài kiểm tra phụ ngắn riêng lẻ, mỗi bài kiểm tra mất khoảng 1 phút. 
Các bài kiểm tra phụ này chỉ được sử dụng làm chỉ số. Giống như một nhiệt kế được sử dụng 
để đo nhiệt độ của trẻ như một chỉ số về sức khỏe tổng thể, mỗi bài kiểm tra là một chỉ báo 
về mức độ hoạt động của trẻ trong việc học các kỹ năng đọc sớm. Điểm số cho chúng ta biết 
liệu một đứa trẻ có khả năng “đi đúng hướng” để học đọc hay một đứa trẻ có thể cần một số 
hỗ trợ bổ sung hay không. DIBELS không được sử dụng để chấm điểm một đứa trẻ. Thông 
tin được sử dụng để giúp chúng tôi đảm bảo mọi trẻ em đều có mục tiêu đọc thành công. 
 
Hướng dẫn cốt lõi và bổ sung: Đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh 
BCPS đã triển khai chương trình Open Court Foundational Skills cho các lớp K - 3. Open 
Court là một chương trình đọc kỹ năng nền tảng, toàn diện, dựa trên nghiên cứu, sử dụng 
hướng dẫn có hệ thống và rõ ràng để giúp học sinh nắm vững các kỹ năng cần thiết để đọc 
và viết trôi chảy. Hướng dẫn đọc bổ sung bao gồm hướng dẫn hàng ngày sử dụng chương 
trình Open Court cùng với hướng dẫn nhóm nhỏ bổ sung. Học sinh không đạt điểm chuẩn 
trên DIBELS sẽ được hướng dẫn bổ sung. 
 

https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/dibels-eighth-edition

