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Thi Kiểm tra Mẫu giáo ở Oregon
Chúng tôi rất mong được chào đón học sinh mẫu giáo của quý vị vào ngày khai giảng của các bé, ngày 30 
tháng 8 năm 2018. Tại Oregon, toàn bộ học sinh sắp vào mẫu giáo đều tham gia Kỳ thi Kiểm tra Mẫu giáo ở 
Oregon (Oregon Kindergarten Assessment, hoặc OKA) vào các tuần đầu tiên của năm học.  Kỳ thi này thu thập 
dữ liệu về khả năng đọc viết, toán và kỹ năng xã hội sớm của con quý vị. Dữ liệu này sẽ cung cấp một bản tóm 
lược quan trọng, cho thấy trẻ em ở Oregon học tập như thế nào khi các em đến trường. Hiện tại nếu không có 
dữ liệu này thì sẽ không có phương pháp nào khác để thu thập thông tin tổng thể toàn tiểu bang về chương 
trình giáo dục mầm non.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về OKA
Học sinh có thể thi rớt OKA không?  
KHÔNG! Bài Kiểm tra Mẫu giáo này không phải là một bài kiểm tra đậu hay rớt, mà là một công cụ để xác định 
mức hiệu quả trong việc hỗ trợ trẻ em và gia đình trước khi vào học của tiểu bang Oregon. Bài kiểm tra này cũng 
có thể cung cấp các hướng dẫn và giúp giáo viên của con quý vị hiểu rõ nhu cầu học tập của con quý vị, đồng thời  
hoạch định cách tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu đó.  
Bài thi OKA mất bao lâu?  
Đa số học sinh hoàn thành phần Đọc viết Mầm non và Toán Mầm non của bài thi OKA trong vòng 15-20 phút. 
Sau một vài tuần học, giáo viên sẽ quan sát và ghi lại các kỹ năng xã hội của học sinh. Đây là phân đoạn về Các 
Phương pháp Học tập của OKA.
Tôi có thể chọn không cho con tôi thi không?   
Phụ huynh nên tham khảo với giáo viên hoặc quản trị viên trường nếu họ không muốn cho con mình tham gia kỳ 
kiểm tra này vì lý do tôn giáo hoặc khuyết tật.

Các Hoạt động và Trò chơi nhằm Thúc đẩy Sự thành công trong Học tập
Tôi có thể giúp con tôi chuẩn bị cho lớp mẫu giáo như thế nào?   
Là phụ huynh, quý vị là người thầy/cô đầu tiên và quan trọng nhất của bé. Quý vị có thể bắt đầu thấm nhuần sự 
đam mê học hỏi và xây dựng các kỹ năng ban đầu quan trọng thông qua các hoạt động và trò chơi thú vị. Dưới 
đây là một số ví dụ:  

• Đọc và trò chuyện với bé. Đọc và trò chuyện cùng nhau sẽ giúp xây dựng vốn từ vựng. Thư viện công tại 
địa phương của quý vị sẽ có sách đọc và những buổi kể chuyện. Trò chuyện với bé về việc bắt đầu đi học 
mẫu giáo và gặp bạn bè mới. Hỏi xem bé có thắc mắc gì không về trường học và cùng nhau chia sẻ các thắc 
mắc đó với giáo viên.

• Tập làm theo thường trình của trường trước khi vào học. Làm theo thường trình sẽ giúp giảm căng 
thẳng cho trẻ, phụ huynh, và cũng giúp học sinh đi học đều đặn hơn.  Việc đi học đều đặn ở lớp mẫu giáo sẽ 
dẫn đến thành công ở trường! Tập đi ngủ sớm và thức dậy sớm, và nói lời tạm biệt một cách tự tin. Để giúp 
nhớ thường trình, hãy cùng nhau tạo một danh sách kiểm tra buổi sáng với hình ảnh của mỗi hoạt động.

• Sử dụng toán học trong các hoạt động, thường trình hàng ngày. Giúp phân loại và kế hợp các chiếc vớ 
khi giặt đồ, đếm que cà rốt vào giờ ăn nhẹ, và nêu tên hình dạng của các đồ vật trong phòng là một vài cách 
đơn giản để giới thiệu các khái niệm toán học.

Dưới đây là một số ví dụ và liên kết về các nguồn lực bổ sung. 
• Trang web dành về Giáo dục Mầm non thuộc Sở Học chánh Portland Portland:  
www.pps.net/Domain/183 
https://oregonearlylearning.com/early-learning-kindergarten-guidelines

• Thư viện Quận Multnomah: https://multcolib.org/every-child
• Colorin Colorado: http://www.colorincolorado.org/guide/tips-parents-kindergartners


