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Các học sinh trường công lập Oregon từ lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11 mà ở các trường cung cấp giảng dạy trực 
tuyến và các khu học chánh xác định hỗ trợ cung cấp này, có thể tham gia thi sát hạch từ xa trong Bài Sát Hạch 
Tổng Kết của Oregon về Anh Ngữ (Oregon Summative Assessments in English language arts (ELA)), Toán và 
Khoa học. Một số học sinh từ lớp K - 12 sẽ tham gia Sát Hạch Năng Lực Anh Ngữ (English Language Proficiency 
Assessment (ELPA)) từ xa của Oregon. Ngoài ra, Oregon cung cấp cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 cơ hội tham 
gia từ xa vào Khảo Sát Phát Triển Công Bằng Giáo Dục cho Học Sinh (Student Educational Equity Development 
(SEED)) để cung cấp phản hồi về kinh nghiệm học tập của các em. Các học sinh có thể cần phải làm bài thi sát 
hạch từ xa nếu hình thức giảng dạy chính của các em là trực tuyến hoặc nếu các em đang tham gia vào một 
lớp học qua mạng. Bài thi sát hạch có thể hoàn thành bằng ứng dụng giám thị từ xa nằm trong cùng hệ thống 
sát hạch các học sinh sử dụng để làm bài sát hạch trực tiếp. Tài liệu này bao gồm câu trả lời cho các câu hỏi 
thường gặp về quản lý thi sát hạch từ xa. 
1. Con tôi sẽ cần phải làm những loại bài thi sát hạch nào khi ở nhà, và những bài thi sát hạch này có ích lợi 

cho con tôi như thế nào? 
Thi sát hạch từ xa có sẵn cho mỗi Sát Hạch Tổng Kết của Oregon về giáo dục phổ thông ở tất cả các cấp lớp 
được sát hạch bao gồm ELPA, Khảo Sát SEED và Sát Hạch Tạm Thời của Oregon. Thi sát hạch tổng hợp 
được sử dụng để giúp các gia đình, các trường, các học khu và tiểu bang hiểu và cải thiện thành tích học 
tập của các học sinh. Chúng cũng giúp cả quý vị và giáo viên của con quý vị hiểu những kỹ năng và kiến 
thức mà con của quý vị có thể biểu hiện và giúp nhà trường lập kế hoạch cho việc giảng dạy và hỗ trợ trong 
tương lai.  

2. Tôi có thể làm gì để giúp con tôi chuẩn bị cho bất kỳ bài thi sát hạch tổng kết toàn tiểu bang nào mà các 
em cần thực hiện khi học từ xa? 
Các bước sau đây có thể giúp quý vị chắc chắn rằng con của quý vị được chuẩn bị để tham gia các bài thi 
sát hạch tổng kết từ xa toàn tiểu bang: 
• Làm việc với giáo viên của con quý vị và điều phối viên công nghệ của trường để hiểu kế hoạch thi sát 

hạch từ xa; để đảm bảo con của quý vị có máy tính xách tay, iPad hoặc Chromebook do nhà trường 
cung cấp được định cấu hình đúng cách; và để đảm bảo rằng quý vị có tần suất và truy cập internet ổn 
định. 

• Làm việc với giáo viên của con quý vị để hiểu công nghệ cần thiết cho thi sát hạch từ xa. Ví dụ: máy tính 
của con quý vị sẽ cần phần cứng sau đây dựa trên bài thi do giáo viên thực hiện. 
o Microphone 
o Loa âm thanh 
o Webcam 
o Bất kỳ công nghệ trợ giúp cần thiết nào mà con của quý vị có thể yêu cầu để có khả năng tiếp cận 

dựa trên IEP hoặc kế hoạch 504 (như là ứng dụng đọc màn hình, chuyển lời nói thành văn bản, v.v.).  
• Làm việc với giáo viên của con quý vị và điều phối viên công nghệ trường học để đảm bảo rằng thiết bị 

của con quý vị đã cài đặt trình duyệt an toàn hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động dùng để thi sát 
hạch và mọi phần cứng bổ sung đều hoạt động đúng quy cách trước khi làm sát hạch. 
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• Cung cấp cho con quý vị một không gian yên tĩnh không bị phân tâm khi làm bài thi sát hạch từ xa. Các 
học sinh nên được nhắc nhở rằng giáo viên của các em có thể nhìn thấy các em và khu vực xung quanh 
hoặc phía sau các em qua webcam. 

• Khuyến khích con của quý vị cố gắng hết sức mình và đặt câu hỏi cho giáo viên (mà không phải là ai 
khác) nếu cần. 

• Nhắc con của quý vị không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ công cụ nào khác như tự điển, từ đồng nghĩa 
hoặc ứng dụng kiểm tra chính tả để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. 

3. Con tôi có thể làm Bài Thi Sát Hạch Thực Hành từ xa trước khi tham gia Sát Hạch Tổng Kết của giáo dục 
phổ thông Oregon, ELPA, Khảo Sát SEED hoặc bất kỳ Sát Hạch Tạm Thời từ xa nào của Oregon không? 

Có, hãy làm việc với giáo viên của con quý vị để sắp xếp cơ hội thực hành thi sát hạch từ xa trước khi 
phiên thi sát hạch từ xa được đưa ra. 

4. Làm cách nào để con tôi có thể kiểm tra phần cứng của các em để đảm bảo nó hoạt động bình thường 
trước khi thi sát hạch? 
Các học sinh nên làm việc với giáo viên và/hoặc điều phối viên công nghệ của trường để chạy kiểm tra 
chẩn đoán tại https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium để 
chắc chắn rằng phần cứng của các em đang hoạt động. Từ trang web này, học sinh sẽ có thể chạy một loạt 
kiểm tra âm thanh, video và kết nối để cho các em biết liệu âm thanh, micro, webcam, video phát lại, 
chuyển văn bản thành giọng nói và kết nối của các em hoạt động đúng quy cách hay không. Nếu học sinh 
tìm thấy sự cố với phần cứng của mình, các em nên liên hệ với giáo viên của mình để giúp khắc phục sự cố 
trước khi thi sát hạch từ xa. 

5. Liệu con tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ ai đó nếu các em có thắc mắc trong quá trình thi sát hạch từ 
xa không? 
Thông thường, giáo viên của con quý vị sẽ đưa ra bài thi sát hạch. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các 
trường sẽ có sẵn một giám quản thi sát hạch khác.  
• Nếu quý vị đã ký vào Đơn Cho Phép Thi Sát Hạch Từ Xa và cho phép sử dụng webcam cho thi sát hạch 

từ xa, các học sinh sẽ có thể nhìn và nghe thấy giáo viên của mình. Nếu con của quý vị có thắc mắc 
hoặc cần giáo viên giúp đỡ khi làm bài thi sát hạch từ xa, các em sẽ học cách làm thế nào yêu cầu sự 
giúp đỡ. Trong hệ thống thi sát hạch từ xa, các em có thể yêu cầu trò chuyện 1-1 với giáo viên của mình 
hoặc chức năng “giơ tay” ảo. Giáo viên sẽ có thể nhìn thấy yêu cầu trợ giúp của các em và sẽ trả lời 
trong hệ thống thi sát hạch từ xa bằng cách sử dụng hội nghị truyền hình hoặc phiên chia sẻ màn hình. 
Hỗ trợ đàm thoại cũng có sẵn. 

• Nếu quý vị không ký vào Đơn Cho Phép Thi Sát Hạch Từ Xa cho phép sử dụng webcam cho thi sát hạch 
từ xa, học sinh có thể gửi tin nhắn trò chuyện cho giáo viên của mình bất kỳ lúc nào trong khi thi sát 
hạch ELA, toán học, khoa học hoặc ELPA để yêu cầu hỗ trợ. 

6. Điều gì xảy ra nếu con tôi cần giải lao trong khi làm bài thi sát hạch từ xa? 
Các học sinh có thể yêu cầu người giám quản thi nghỉ nếu cần trước khi tạm dừng bài thi của mình hoặc 
nghỉ giải lao. Nếu giáo viên hoặc học sinh tạm dừng bài thi kiểm tra, học sinh sẽ phải đăng nhập lại vào hệ 

https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
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thống khi các em quay lại. Các em sẽ trở lại vị trí mà các em đã ngừng trong bài thi và sẽ tiếp tục bài thi sát 
hạchnếu cần. 

7. Điều gì sẽ xảy ra với bài sát hạch của con tôi và các câu trả lời của học sinh nếu kết nối internet của 
chúng tôi bị mất trong khi đang thi sát hạch từ xa? 
Nếu con của quý vị mất kết nối internet trong khi đang làm bài sát hạch từ xa, bài thi sẽ tự động bị tạm 
dừng và giáo viên sẽ được thông báo. Các câu trả lời của học sinh sẽ tự động được lưu tại thời điểm mất 
kết nối. Khi kết nối internet hoạt động trở lại, con của quý vị sẽ cần đăng nhập lại để tiếp tục làm bài thi. 

8. Học sinh cần những tài liệu gì, ngoài một thiết bị, tại thời điểm thi sát hạch? 
Giấy vẽ đồ thị phải được cung cấp cho học sinh lớp 6 - 8 khi làm bài thi môn Toán. Mặc dù các bảng tuần 
hoàn được cài trong hệ thống cung cấp bài thi sát hạch cho các học sinh làm bài đánh giá Khoa Học ở lớp 8 
và 11, các học sinh có thể được cung cấp một bản sao giấy. Một bản sao có trên trang mạng Tư Liệu  Quản 
lý Sát Hạch ODE, hoặc có thể được yêu cầu từ giáo viên của con của quý vị. Nếu khả dụng trong môi trường 
từ xa, các tai nghe có thể cung cấp như một tùy chọn để giảm sự phân tâm. 

9. Con tôi sử dụng các thích nghi trong giảng dạy và cho các bài thi sát hạch khác mà giáo viên dành cho 
con tôi. Liệu những thích nghi này có được cung cấp trong phiên thi sát hạch từ xa không? 
Những sự hỗ trợ và sự thích nghi cho các học sinh với Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (Individualized 
Education Program (IEP)) hoặc Kế Hoạch Mục 504 có sẵn trong một buổi thi sát hạch từ xa. Tham khảo ý 
kiến giáo viên của con quý vị nếu quý vị có câu hỏi cụ thể về những hỗ trợ nào được cài đặt trong hệ thống 
thi sát hạch và những hỗ trợ không được cài đặt nào có sẵn cho con của quý vị.  

10. Con tôi bị khuyết tật. Làm thế nào học sinh có thể làm bài sát hạch ở nhà nếu các em cần ai đó đọc to đề 
thi sát hạch? Cần thêm thời gian? Hoặc cần các thich nghi khác? 
Hầu hết tất cả các sự hỗ trợ và các thích nghi được chỉ định được cung cấp trong môi trường thi sát hạch 
trực tiếp cũng có thể được cung cấp tại nhà trong một phiên thi sát hạch từ xa. Tuy nhiên, một số thích 
nghi, chẳng hạn như một người đọc hoặc người ghi chép, phải được cung cấp trực tiếp. Để biết thêm 
thông tin về các hỗ trợ và các thích nghi được chỉ định sẵn có cho thi sát hạch từ xa, hãy liên hệ với giáo 
viên hoặc trường học của con quý vị. Nếu nhà trường không thể cung cấp các hỗ trợ cần thiết trong môi 
trường thi sát hạch từ xa, họ có thể đề xuất lập kế hoạch thi sát hạch trực tiếp.  

11. Có ai sẽ trong nôm con tôi trong khi thi sát hạch không? Tôi có thể ở cùng con trong phòng khi các em 
làm bài thi sát hạch từ xa không? 
Mối liên hệ giữa học sinh và giáo viên được kiểm soát chặt chẽ. Người duy nhất phải có mặt trong phiên 
thi sát hạch từ xa là giám quản thi sát hạch. Con của quý vị sẽ có thể giao tiếp và yêu cầu người giám quản 
thi sát hạch hỗ trợ. Không có các bản ghi âm được thực hiện cho bất kỳ video nào trong phiên thi sát hạch 
từ xa, ngoại trừ bất kỳ bản ghi âm nào được yêu cầu cho phần nói cho bài đánh giá trình độ thông thạo 
Anh Ngữ cho học sinh tham gia trong bài thi sát hạch đó. 

Các phụ huynh/người giám hộ có thể cần giúp các học sinh nhỏ tuổi hơn trong quá trình đăng nhập và sát 
hạch micro, loa và webcam, nhưng các phụ huynh/người giám hộ KHÔNG được tham gia giúp đỡ, nhắc 
nhở hoặc hỗ trợ các bài thi sát hạch cho các học sinh trong khi học sinh đang trong quá trình làm bài thi sát 
hạch.  
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