
           Các Câu Hỏi Thường Gặp của Gia Đình về Làm 
Bài Sát Hạch Từ Xa Toàn Tiểu Bang Oregon 

Mỗi mùa xuân, các học sinh trên khắp Oregon từ các lớp 3 - 8 và 11 tham gia các Sát Hạch Toàn Tiểu Bang Oregon (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 (Oregon’s English 
Language Proficiency Assessment (ELPA)) của Oregon từ xa. Ngoài ra, Oregon cung cấp cho các học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 
cơ hội tham gia từ xa vào Khảo Sát SEED và cung cấp phản hồi về kinh nghiệm học tập của các em. Mặc dù Bộ Giáo Dục 
Oregon mong muốn hầu hết học sinh sẽ thi sát hạch trực tiếp tại trường của các em, các học khu cũng có thể thực hiện các 
bài sát hạch từ xa, có nghĩa là những học sinh đủ điều kiện mà trong chế độ giảng dạy là ảo/trực tuyến có thể làm các bài 
sát hạch từ nhà hoặc một địa điểm sát hạch từ xa khác. Tập hợp các câu hỏi thường gặp này nhằm giúp quý vị biết điều gì 
sẽ xảy ra. 

 

 Cho hầu hết các học sinh, khung thời gian sát hạch sẽ mở từ 03/07/2023 đến 06/02/2023 và trường học của con 
em của quý vị sẽ sắp xếp các ngày thi sát hạch trong khoảng thời gian đó.  

(Khung thời gian sát hạch từ xa: ELPA 4/11/23 – 4/28/23; 
OSAS ELA, Toán, Khoa Học, Khảo Sát SEED 4/11/23 – 6/2/23) 

 

Không. Trên thực tế, hầu hết các học sinh trên khắp Oregon sẽ thi sát hạch trực tiếp. Ngay cả khi con em 
của quý vị đã tham gia học trực tuyến trong năm nay, giáo viên của con quý vị hoặc nhân viên khác của học 
khu có thể làm việc với quý vị để sắp xếp lịch các bài thi sát hạch tại trường hoặc một địa điểm khác của học 
khu. Các học sinh đủ điều kiện cho phiên bản chữ nổi Braille của Thi Kiểm Tra của Toàn Tiểu Bang Oregon hoặc Thi Sát 
Hạch Thay thế của Oregon sẽ thi sát hạch trực tiếp. 

 Làm việc với giáo viên của con quý vị để hiểu kế hoạch thi sát hạch từ xa. Quý vị sẽ cần hiểu về công nghệ cần 
thiết để thi sát hạch từ xa; chẳng hạn như máy tính có micro, loa, webcam và kết nối internet. Có thể có các 
yêu cầu phần mềm cụ thể để xem xét. Ví dụ, các học sinh sẽ cần truy cập các bài sát hạch bằng một trình duyệt 

an toàn có sẵn tại www.osasportal.org.  

Nếu con của quý vị cần những sự hỗ trợ hoặc những thích nghi cụ thể đã được phê duyệt cho thi sát hạch, hãy làm việc 
với giáo viên để đảm bảo con của quý vị đã quen với các hỗ trợ hoặc những thích nghi đã được phê duyệt trước ngày sát 
hạch. Một số bài sát hạch có thể yêu cầu con của quý vị thi sát hạch trực tiếp. Làm việc với giáo viên của con quý vị để 
quyết định xem sự thích nghi thi sát hạch của con quý vị có thể đòi hỏi thi sát hạch trực tiếp hay không. 

Trong hầu hết các trường hợp, giáo viên của con quý vị sẽ có kết nối âm thanh và video trực tiếp với con của 
quý vị khi các em làm bài sát hạch. Nếu con của quý vị có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp của giáo viên, các em 
hầu như có thể “giơ tay” và sử dụng hộp trò chuyện trực tuyến. Hãy yên tâm rằng người duy nhất sẽ nhìn thấy 

con của quý vị là giáo viên của các em. Không ai khác sẽ có quyền truy cập vào kết nối âm thanh hoặc video trực tiếp và 
sẽ không có bản thu nào được thực hiện. 

 
 Tìm hiểu thư mục Tài Liệu Quản Lý Tổng Hợp Sát Hạch Từ Xa trên trang mạng Quản Lý Thi Sát Hạch Của Bộ 
Giáo Dục Oregon để xem các tài liệu hướng dẫn và các tư liệu bổ sung.  

Khi nào con em của tôi sẽ sát hạch vào mùa xuân này? 

Con của tôi có phải làm sát hạch tại nhà không? 

Nểu con của tôi thi sát hạch từ xa, tôi có thể giúp các em chuẩn bị thế nào? 

Nếu con của tôi thi sát hạch tại nhà và cần giúp đỡ thì sao? 

 

http://www.osasportal.org/
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx

