
HMH Into Reading® là một giáo trình đọc dựa trên nghiên cứu, đã được chứng minh 

nhằm nuôi dưỡng người đọc, nhà văn và người học lâu dài. Chương trình có xếp hạng 

mẫu mực từ EdReports. Được thiết kế để tạo ra một môi trường lớp học chào đón và 

khẳng định, Into Reading chuyên tạo ra nội dung phù hợp, tôn trọng và có ý nghĩa phản 

ánh thế giới đa dạng của chúng ta. 

Đang đọc… 

· Giúp gia đình và người chăm sóc dễ quản lý hơn việc học ở nhà với Family Room, một 

tài nguyên trực tuyến với các tài nguyên dành cho gia đình để hỗ trợ việc học. 

· Cung cấp vô số văn bản đoạt giải thưởng, có liên quan đến văn hóa ở nhiều thể loại. 

· Cho học sinh tiếp xúc với các tác giả đa dạng và các lựa chọn văn học đại diện cho 

những người từ nhiều dân tộc khác nhau, nhiều hoàn cảnh và môi trường. 

· Phát triển độc giả mạnh mẽ thông qua các bài học đọc cơ bản dựa trên nghiên cứu cung 

cấp hướng dẫn hàng ngày, rõ ràng và có hệ thống về tất cả các kỹ năng đọc viết sớm: 

nhận thức ngữ pháp, âm thanh, độ trôi chảy, từ vựng và khả năng hiểu. 

· Hướng dẫn học sinh cách tư duy phản biện và phân tích văn bản để hiểu sâu hơn. 

·  Hỗ trợ người học đa ngôn ngữ với các bài học phát triển tiếng Anh chuyên dụng hàng 

ngày. 

· Cung cấp những khung và hỗ trợ có ý nghĩa để đáp ứng nhu cầu của những người học 

đang gặp khó khăn, đúng trình độ và đạt thành tích cao. 

· Xây dựng kiến thức nền tảng và ngôn ngữ học thuật về các chủ đề và tiêu chuẩn xuyên 

chương trình cấp lớp. 

·  Hỗ trợ các bước của quá trình viết và phát triển khả năng của học sinh để có các cuộc trò 

chuyện và thảo luận hiệu quả, hợp tác.  

· Khai thác sự lựa chọn của sinh viên và quyền sở hữu việc học thông qua các cơ hội đọc 

độc lập. 

·Sử dụng dữ liệu đánh giá để giúp giáo viên điều chỉnh việc giảng dạy của họ để đáp ứng nhu 

cầu của học sinh. 

· Cung cấp các tài nguyên học tập chuyên nghiệp theo yêu cầu và các công cụ giảng dạy 

độc đáo để giúp giáo viên hiệu quả hơn và hiệu quả hơn trong việc lập kế hoạch của họ. 

· Xây dựng một cộng đồng lớp học coi trọng tiếng nói của tất cả học sinh, xây dựng kết nối 

và mối quan hệ bền chặt với học sinh. 


