
 

 

TẠI SAO VIỆC THAM GIA KIỂM 
TRA TOÀN BANG QUAN TRỌNG 
ĐỐI VỚI CÁC NHÀ GIÁO DỤC 

 

Việc Làm Bài Kiểm Tra Cấp Tiểu Bang Giúp Tôi Hỗ Trợ Con Em 
Của Tôi Như Thế Nào?  

• Nó cung cấp cho quý vị thông tin đáng tin cậy về sự tiến bộ theo 
thời gian trong các môn Anh Ngữ (English language arts (ELA)), 
Toán và Khoa Học có thể được sử dụng cùng với các nguồn 

thông tin học tập khác. 

• Nó cung cấp thông tin về các ưu điểm và các lĩnh vực cần phát 
triển có thể hướng dẫn các thay đổi trong chương trình giảng 

dạy và hướng dẫn về ELA, toán và khoa học. 

• Nó giúp hỗ trợ những nỗ lực của quý vị nhằm nâng cao tất cả 
các con em của quý vị đạt được những kỳ vọng cao như nhau, 

đảm bảo kết quả công bằng cho tất cả các học sinh của Oregon. 

Việc Làm Các Bài Kiểm Tra Cấp Tiểu Bang Giúp Trường Tôi 
Như Thế Nào? 

• Nó giúp xác định các xu hướng trong học tập và đưa ra phân 
tích về những nhóm học sinh nào có thể chưa được phục vụ 

đầy đủ và có thể cần thêm các nguồn lực. 

• Nó đo lường việc học tập của học sinh trong ELA, Toán và Khoa 
Học và nó cho phép các trường tôn vinh sự phát triển toàn 
trường về thành tích của học sinh cũng như xác định các lĩnh 

vực mục tiêu cần cải thiện trong các lĩnh vực nội dung đó.

Tất cả học sinh có bắt buộc phải 
tham gia các bài kiểm tra của 

tiểu bang không? 
Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều 
Thành Công (Every Student 

Succeeds Act (ESSA)) yêu cầu tất 
cả các học sinh phải tham gia các 
bài kiểm tra của tiểu bang ở các 

cấp lớp đã kiểm tra (với các 
trường hợp ngoại lệ được nêu chi 

tiết trong ORS 329.479 và OAR 
581-021-0009). 

Đối với các học sinh khuyết tật, việc 
tham gia kiểm tra cũng được yêu 

cầu theo Đạo Luật Giáo Dục Người 
Khuyết Tật (Individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA)). 
 

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Các 
Bài Kiểm Tra Toàn Tiểu Bang 

Có phải tất cả các học sinh đều có 

thể tiếp cận các bài kiểm tra của 

tiểu bang không?  

Hầu hết các học sinh làm bài kiểm 

tra chung của tiểu bang. Một số cần 

điều chỉnh để tiếp cận bài kiểm tra 

và một số người bị khuyết tật nhận 

thức nghiêm trọng nhất sẽ thực hiện 

bài kiểm tra thay thế. 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors329.html
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242


 

 
 

 
National Center on Educational Outcomes   
www.nceo.info 
 

 

NCEO được hỗ trợ thông qua thỏa thuận hợp tác (H326G160001) giữa Đại Học Minnesota, Trung Tâm Quốc 

Gia về Kết Quả Giáo Dục (NCEO) (#H326G160001) và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Văn phòng Dịch Vụ Phục Hồi và 

Giáo Dục Đặc Biệt (OSERS), Văn Phòng các Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt. Các tài liệu không nhất thiết 

phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ hoặc các Văn Phòng trong đó. Cán Bộ Dự Án: 

David Egnor. 

 

•  Nó đảm bảo rằng các nguồn lực hạn chế của tiểu bang và liên 

bang được phân phối để hỗ trợ các trường học cần thiết nhất. 

Các Trường Học Nên Sử Dụng Các Kết Quả Kiểm Tra Như Thế 
Nào Một Cách Hợp Lý? 

• Các kết quả kiểm tra của tiểu bang thì đáng tin cậy ở cấp độ 

nhóm học sinh và nên được sử dụng để đánh giá chương 

trình giảng dạy và hướng dẫn đáp ứng nhu cầu học tập của 

tất cả các nhóm học sinh hàng năm tốt như thế nào. Việc sử 

dụng dữ liệu Báo Cáo Mục Tiêu là trung tâm của phân tích 

này. 

• Hiểu rằng việc xem xét kết quả kiểm tra của tiểu bang sẽ 
khiến nhà trường đặt câu hỏi, suy nghĩ về những thông tin 
bổ sung mà họ cần để hỗ trợ việc học tập cho tất cả các học 
sinh. 

• Đánh giá từng học sinh, khả năng tiếp cận các cơ hội của học 

sinh (chẳng hạn như tiếp cận các lộ trình toán học đầy thử 

thách, Xếp Lớp Nâng Cao, Tú Tài Quốc Tế hoặc các chương 

trình Tài Năng và Năng Khiếu) nên dựa trên nhiều nguồn 

bằng chứng. 

• Sử dụng các kết quả kiểm tra của tiểu bang trong các cuộc 
trò chuyện về việc học tập của học sinh. Chúng không nên 
được sử dụng để đặt mục tiêu cho từng giáo viên như là 
một phần của quá trình đánh giá giáo viên. 
 

LIÊN LẠC 

Trang Mạng Nhóm Kiểm Tra của ODE 

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi, góp ý hoặc 

đề xuất nào tới: 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

Bài kiểm tra của tiểu bang cung 

cấp thông tin tổng quan về hiệu 

quả hoạt động của toàn bộ hệ 

thống trường học trong các lĩnh 

vực chính. Điều này thông báo 

các quyết định sẽ cải thiện 

chương trình và cung cấp các tài 

nguyên mục tiêu và hỗ trợ cho 

các trường khác nhau. 

Các bài kiểm tra của tiểu bang 

đánh giá sự tiến bộ của học sinh 

trong các môn Anh Ngữ, Toán và 

Khoa Học. Chúng chỉ nên được 

giải thích kết hợp với các nguồn 

bằng chứng khác, chẳng hạn như 

kết quả Khảo Sát SEED, các kết 

quả đánh giá tạm thời, phản hồi 

của giáo viên, học bạ và điểm 

danh. 

 

Tư Liệu Bài Kiểm Tra của ODE 

Đúng Bài Kiểm Tra cho Đúng Mục 

Đích 

Các Tư Liệu Hình Thành Kiểm Tra 

Các Tư Liệu Kiểm Tra Tạm Thời 

Khảo Sát SEED  

 Cấu Kiện Đào Tạo Kiến Thức 

Kiểm Tra cho Phụ Huynh 

 

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/RightAssessmentRightPurpose.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/RightAssessmentRightPurpose.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Formative_Assessment.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Interim_Assessments.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Student_Educational_Equity_Development_Survey.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
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