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Thỏa Thuận Quản Lý Thi Sát Hạch Từ Xa Cho 
Phụ Huynh/Người Giám Hộ 

 

Mỗi mùa xuân, các học sinh trên khắp Oregon từ các lớp 3 - 8 và 11 tham gia các Bài Sát Hạch Toàn Tiểu Bang 
Oregon (Oregon Statewide Assessments) (ví dụ: Ngữ Văn Anh, Toán và Khoa Học). Một số học sinh K - 12 cũng sẽ 
tham gia Sát Hạch Năng Lực Anh Ngữ (English Language Proficiency Assessment) (ELPA) của Oregon. Ngoài ra, 
Oregon cung cấp cho các học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 cơ hội tham gia Khảo Sát SEED và cung cấp phản hồi về kinh 
nghiệm học tập của các em. Oregon chủ yếu sử dụng những sát hạch này để giúp các gia đình, các trường học, các 
học khu và tiểu bang hiểu và cải thiện thành tích học tập của các học sinh.  

Hầu hết các học sinh tham gia các bài thi này ở trường. Tuy nhiên, để cung cấp thêm tính linh hoạt, Bộ Giáo Dục 
Oregon cho phép các học khu lựa chọn cho các học sinh tham gia tại nhà hoặc một địa điểm thi từ xa khác nếu 
cần dựa trên hướng dẫn học tập thông thường của học sinh (ví dụ: hướng dẫn ảo hoặc trực tuyến).  

(Khung thời gian thi từ xa: Oregon Statewide Summative Test Schedule) 

Khi thi sát hạch từ xa, con của quý vị sẽ có quyền truy cập vào một giám quản viên sát hạch, người đang giám sát 
việc sát hạch. Giám quản viên sát hạch này sẽ có thể hỗ trợ con của quý vị qua trò chuyện. Tương tự như hướng 
dẫn trực tuyến, chúng tôi khuyên con của quý vị nên bật video/âm thanh. Điều này cho phép giám quản viên sát 
hạch có thể nhìn và nghe thấy học sinh của quý vị trong quá trình sát hạch và trao đổi trực tiếp với con của quý vị 
khi các em cần hỗ trợ trong quá trình thi sát hạch. Kết nối giữa giám quản viên và học sinh của quý vị là trực tiếp 
và không ai khác sẽ có quyền truy cập. Âm thanh được ghi thu trên miền nói cho ELPA; video không được quay. 

Để đảm bảo kết quả hợp lệ, ODE phải đảm bảo sự tham gia của học sinh là chính xác và đại diện cho việc học tập 
của học sinh. Ngoài ra, ODE phải duy trì tính an toàn và bảo mật của tất cả các tài liệu thi sát hạch. Nếu quý vị 
muốn học sinh của mình tham gia tại nhà hoặc một địa điểm thi sát hạch từ xa khác, quý vị có một số trách nhiệm. 
Bằng cách ký vào thỏa thuận này, quý vị đồng ý với những điều sau: 
• Tôi sẽ không chụp bất kỳ loại ảnh nào của bài thi sát hạch. 
• Tôi sẽ không hỗ trợ học sinh của tôi trả lời bất kỳ câu hỏi sát hạch nào. 
• Tôi sẽ không viết bất cứ điều gì về bài sát hạch, trên giấy hoặc điện tử. 
• Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ tài liệu sát hạch kín nào, bao gồm cả các câu hỏi và các câu trả lời của sát hạch. 
• Tôi đã đọc Thỏa Thuận dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ và xem lại Thỏa Thuận dành cho Học Sinh ở mặt 

sau của tài liệu này. 
• Tôi hiểu rằng các phụ huynh và các học sinh có hành vi không phù hợp đối với các bài thi sát hạch của Oregon 

có thể phải chịu các hành động bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bài sát hạch của học sinh bị vô hiệu hóa. 
• Tôi đồng ý rằng điều quan trọng là con tôi phải hoàn thành tất cả các hoạt động của bài thi sát hạch một cách 

độc lập. 

 
� Vâng, con của tôi sẽ tham gia vào quản lý thi sát hạch từ xa.  

(Vui lòng cho biết tùy chọn nào để thi sát hạch từ xa) 

[  ] Vâng, với ống kính được bật lên  [  ] Vâng, không có ống kính được bật lên  
 

� Không, con tôi sẽ không tham gia vào quản lý thi sát hạch từ xa và thay vào đó sẽ thi sát hạch trực tiếp. 
 
Tên của Học Sinh (viết in)                                                                                                          
  
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ (viết in)                                                                                                         
  
Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ       Ngày     
 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/testingschedule.pdf
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Phụ Huynh/Người Giám Hộ Thỏa Thuận 
 
Chuẩn bị cho thi sát hạch từ xa: 
● Tôi sẽ xem lại Quản Trị Tổng Kết Từ Xa dành cho các Phụ Huynh: Cách Làm Bài Thi tại Cấu Kiện Giảng Dạy 

Tại Nhà, có sẵn trong thư mục Tài Liệu Quản Lý Thi Sát Hạch Tổng Hợp Từ Xa trên trang mạng Quản Lý Thi Sát 
Hạch của Bộ Giáo Dục Oregon và tôi sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc và hướng dẫn được cung cấp trong cấu kiện 
đào tạo. 

● Tôi sẽ xem lại Danh Sách Kiểm Tra Thi Sát Hạch Từ Xa dành cho Phụ Huynh Người Giám Hộ, có trong thư 
mục Tài Liệu Quản Lý Thi Sát Hạch Tổng Hợp Từ Xa trên trang mạng Quản Lý Thi Sát Hạch của Bộ Giáo Dục 
Oregon và tôi sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có trong Danh Sách Kiểm Tra. 

● Tôi sẽ liên lạc với trường học của con tôi để giúp đảm bảo rằng công nghệ, phần mềm liên quan và trình duyệt 
an toàn đang hoạt động để cho phép con tôi tham gia bài thi sát hạch quản lý từ xa.  

Vào ngày thi sát hạch: 
● Tôi sẽ cung cấp một phòng để con tôi làm bài thi ở nơi yên tĩnh, riêng tư và đủ ánh sáng. 
● Tôi sẽ khuyến khích con tôi cố gắng hết sức và tiếp cận bài thi sát hạch một cách tích cực. 
● Tôi sẽ không giúp con tôi trả lời bất kỳ câu hỏi sát hạch nào trong quá trình thi. 
● Tôi sẽ không ghi lại hoặc thảo luận về bất kỳ nội dung thi sát hạch nào, bao gồm các câu hỏi, các đoạn đọc, 

các hình ảnh đồ họa và các lựa chọn câu trả lời. 
● Tôi sẽ chỉ giúp con mình nếu gặp khó khăn với thiết bị thi và/hoặc thiết bị màn hình, sự cố đăng nhập vào hội 

nghị mạng hoặc sự cố đăng nhập vào bài thi sát hạch. 
● Tôi sẽ nhấn mạnh rằng phải luôn duy trì tính bảo mật của nội dung bài thi sát hạch. (Không có các tài liệu nào 

từ bài thi  trực tuyến có thể được sao chép, chụp ảnh, truyền phát trực tuyến, ghi lại, ghi nhớ hoặc tái tạo lại 
theo bất kỳ cách nào.) 

● Tôi hiểu rằng người giám quản thi sát hạch, hoặc giám thị, được yêu cầu báo cáo bất kỳ sự không phù hợp 
nào của bài sát hạch với điều phối viên thi sát hạch của học khu, điều này có thể dẫn đến việc bài thi sát hạch 
của con tôi trở nên không hợp lệ. 

Sau khi thi sát hạch: 
● Tôi sẽ làm theo hướng dẫn của giám quản thi sát hạch để yêu cầu con tôi đăng xuất khỏi bài thi sát hạch. 

 
Học Sinh Thỏa Thuận: 
Trong khi thi sát hạch: 
● Tôi sẽ cố gắng hết sức trong bài thi sát hạch.  
● Tôi sẽ không chấp nhận sự trợ giúp từ bất kỳ ai đang cố gắng giúp tôi trả lời các câu hỏi trong quá trình thi sát 

hạch từ xa. 
● Tôi sẽ không nhờ bất kỳ người nào khác trợ giúp trả lời hoặc đọc các câu hỏi trong bài thi sát hạch này. 
● Tôi hiểu rằng không được phép nhận các câu trả lời cho các câu hỏi trong bài thi sát hạch này từ bất kỳ người 

nào khác vào bất kỳ lúc nào trong quá trình sát hạch. 
● Tôi hiểu rằng không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc tài liệu nào mà không được phép trong phiên sát 

hạch để lấy các câu trả lời cho các câu hỏi. 
● Tôi đồng ý không sao chép, chụp ảnh màn hình hoặc đăng trên mạng xã hội bất kỳ các câu hỏi hoặc các câu 

trả lời nào trong bài sát hạch. 

Sau khi thi sát hạch: 
● Tôi đồng ý không thảo luận hoặc cung cấp những câu trả lời cho các câu hỏi trong bài thi này cho bất kỳ ai. 
 
Điều quan trọng đối với tôi là trở thành một người trung thực và điều đó có nghĩa là TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI 

trong bài thi sát hạch của tôi đại diện cho suy nghĩ của riêng tôi và tôi đã không nhận được sự trợ giúp từ 
người khác cho các câu trả lời của mình. 
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