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Mã 1 2 3 4 N 
Đọc Con bạn chỉ mới đang bắt 

đầu phát triển các kỹ năng 
đọc tiếng Anh. Hãy dành cho 
con bạn một góc để đọc ở 
nhà.  

Con bạn đã phát triển một số kỹ 
năng đọc tiếng Anh cơ bản. Hãy 
khuyến khích con bạn đọc ở nhà. 

Con bạn có các kỹ năng đọc 
tiếng Anh tốt. Hãy khuyến 
khích con bạn đọc ở nhà và đọc 
sách mượn từ thư viện. 

Con bạn có các kỹ năng đọc 
tiếng Anh xuất sắc. Hãy 
khuyến khích con bạn đọc tại 
nhà và đọc sách mượn từ thư 
viện. 

Con bạn không đạt điểm yêu 
cầu cho bài kiểm tra đọc. 
Hãy nói chuyện với giáo viên 
của con bạn về việc làm thế 
nào để con bạn có thể tiếp 
tục cải thiện vốn từ vựng và 
các kỹ năng đọc tiếng Anh. 

Nghe Con bạn chỉ mới đang bắt 
đầu hiểu khi người khác nói 
tiếng Anh. Hãy khuyến khích 
con bạn dành thời gian giao 
tiếp với người nói tiếng Anh. 

Con bạn về cơ bản hiểu được một 
chút khi người khác nói tiếng Anh. 
Hãy khuyến khích con bạn dành 
thời gian giao tiếp với người nói 
tiếng Anh.  

Con bạn có khả năng hiểu tốt 
khi người khác nói tiếng Anh. 
Hãy cho con bạn nghe tin tức 
trên đài phát thanh hoặc đài 
truyền hình tiếng Anh và cho 
bạn biết cháu đã nghe được nội 
dung gì.  

Con bạn hiểu người khác nói 
bằng tiếng Anh một cách 
xuất sắc. Hãy khuyến khích 
con bạn nghe tin tức trên đài 
phát thanh hoặc đài truyền 
hình Tiếng Anh và cho bạn 
biết cháu đã nghe được nội 
dung gì.  

Con bạn không đạt điểm yêu 
cầu cho bài kiểm tra nghe. 
Hãy nói chuyện với giáo viên 
của con bạn về việc làm thế 
nào để con bạn có thể tiếp 
tục cải thiện vốn từ vựng và 
các kỹ năng nghe tiếng Anh. 

Nói Con bạn chỉ mới đang bắt 
đầu nói tiếng Anh. Hãy 
khuyến khích con bạn nói 
tiếng Anh với bạn bè ở 
trường. 

Con bạn có thể truyền đạt một số ý 
kiến cơ bản khi nói tiếng Anh. Hãy 
khuyến khích con bạn nói tiếng 
Anh với bạn bè ở trường. 

Con bạn có thể truyền đạt một 
số ý kiến quan trọng khi nói 
tiếng Anh. Hãy khuyến khích 
con bạn sử dụng tiếng Anh khi 
nói chuyện về các môn học ở 
trường. 

Con bạn có thể truyền đạt 
nhiều ý kiến quan trọng khi 
nói tiếng Anh. Hãy khuyến 
khích con bạn sử dụng tiếng 
Anh khi nói chuyện về các 
môn học ở trường. 

Con bạn không đạt điểm yêu 
cầu cho bài kiểm tra đọc. 
Hãy nói chuyện với giáo viên 
của con bạn về việc làm thế 
nào để con bạn có thể tiếp 
tục cải thiện vốn từ vựng và 
các kỹ năng nói tiếng Anh. 

Viết Con bạn chỉ mới đang bắt 
đầu viết bằng tiếng Anh. Hãy 
khuyến khích con bạn tập 
viết bằng tiếng Anh ở trường. 

Con bạn có thể viết về các ý kiến  
cơ bản bằng tiếng Anh. Hãy 
khuyến khích con bạn tập viết bằng 
tiếng Anh ở trường. 

Con bạn có thể viết về một số ý 
kiến quan trọng bằng tiếng 
Anh. Hãy khuyến khích con 
bạn sử dụng từ mới tiếng Anh 
khi viết ở trường. 

Con bạn có thể viết về nhiều 
ý kiến quan trọng bằng tiếng 
Anh. Hãy khuyến khích con 
bạn viết hàng ngày và sử 
dụng từ vựng tiếng Anh 
trong các môn học ở trường. 

Con bạn không đạt điểm yêu 
cầu cho bài kiểm tra viết. 
Hãy nói chuyện với giáo viên 
của con bạn về việc làm thế 
nào để con bạn có thể cải 
thiện vốn từ vựng và các kỹ 
năng viết tiếng Anh. 

 
 


