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Danh Sách Kiểm Tra cho Thi Sát Hạch Từ Xa Dành cho Gia Đình   

 

Danh Sách Kiểm Tra cho Thi Sát Hạch Từ Xa Dành cho Gia Đình cho các Sát Hạch Toàn Tiểu Bang Oregon này sẽ giúp 
quý vị hiểu những gì quý vị có thể và không thể làm trước hoặc trong khi thực hiện thi sát hạch từ xa. Nó cũng sẽ 
cho quý vị biết những gì mong đợi từ trải nghiệm sát hạch từ xa. 

Học sinh từ lớp 3 - lớp 8 và lớp 11 trong các trường công lập ở Oregon hiện có thể làm Sát Hạch Tổng Kết Toàn Tiểu 
Bang Oregon (ví dụ: ELA, Toán và Khoa Học) từ xa. Một số học sinh K - 12 cũng sẽ tham gia Sát Hạch Năng lực Anh 
Ngữ (ELPA) của Oregon từ xa. Ngoài ra, Oregon cung cấp cho 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. Sát Hạch Tổng Kết cho phép học sinh thể 
hiện sự hiểu biết của mình về các kỹ năng và kiến thức liên quan đến chủ đề. Kết quả cung cấp cho giáo viên thông 
tin bổ sung để lập kế hoạch trong tương lai và hỗ trợ học sinh. Để chắc chắn kết quả cho thấy những gì con của quý 
vị biết và có thể làm, điều quan trọng là con của quý vị phải hoàn thành (các) bài sát hạch. 

Điều quan trọng là quý vị và con của quý vị phải tuân theo những hướng dẫn này để kết quả thi sát hạch có ý 
nghĩa cho việc lập kế hoạch trong tương lai. 

Vui lòng xem lại danh sách kiểm tra này để chuẩn bị cho thi sát hạch từ xa. 

Trước Khi Thi Sát Hạch 
 

NÊN KHÔNG NÊN 

 Sử dụng thiết bị thi sát hạch do trường học của quý vị cung 
cấp hoặc phê duyệt cho con của quý vị. Nó phải có 
biểu tượng Trình Duyệt An Toàn hoặc ứng dụng 
được cài đặt.  

 

 Làm việc với giáo viên của con quý vị để đảm bảo có những 
thứ sau trên thiết bị thi sát hạch của học sinh để hỗ trợ giao 
tiếp: webcam, micro và loa. Quý vị và giáo viên có thể kiểm 
tra bằng các Chẩn Đoán Mạng: 
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/
default.aspx?c=Cambium  

 

 Làm việc với giáo viên của học sinh nếu con của quý vị cần 
công nghệ để hỗ trợ bên ngoài (ví dụ: phần mềm chuyển văn 
bản thành giọng nói hoặc trình đọc màn hình). 

 

 (Tùy chọn) Làm việc với giáo viên để lên lịch thực hành thi sát 
hạch từ xa cho con của quý vị bằng cách sử dụng thông tin 
đăng nhập của học sinh (Trang mạng Thực Hành Sát Hạch 
(Practice Test site).  

 

 Cùng con của quý vị xem lại Danh Sách Kiểm Tra Thi Sát 
Hạch Từ Xa Dành Cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ. 

 Không được phép sao chép, chụp ảnh hoặc 
chia sẻ bất kỳ câu hỏi hoặc câu trả lời của thi 
sát hạch nào với các người khác. 

 Tìm một nơi yên tĩnh để con của quý vị làm bài thi sát hạch.  Không có tiếng ồn xung quanh hoặc gây mất 
tập trung (như là ti vi hoặc âm nhạc) trong 
cùng một phòng đang diễn ra bài thi sát 
hạch.  

Nếu con của quý vị gặp sự cố về internet hoặc công nghệ hoặc thoát khỏi bài thi sát hạch vì bất kỳ lý do gì, câu trả lời của 
các em sẽ tự động được lưu. Các em có thể đăng nhập lại để hoàn thành bài thi sát hạch từ xa bằng thông tin đăng nhập 
ban đầu khi giáo viên lên lịch cho buổi thi sát hạch tiếp theo. Khi học sinh quay lại một bài thi sát hạch, các em sẽ bắt đầu 
tại điểm mà các em đã dừng bài thi sát hạch đó. 

https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://osasportal.org/students.html
https://osasportal.org/students.html
https://osasportal.org/students.html
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Trong Khi Thi Sát Hạch 
 

NÊ
N 

KHÔNG NÊN 

 Để bắt đầu, con của quý vị sẽ sử dụng biểu tượng 
Trình Duyệt An Toàn trên máy tính của mình để 
bắt đầu thi sát hạch từ xa.  

 

 Con của quý vị sẽ đăng nhập vào bài thi sát hạch bằng 
tên của các em, SSID tiểu bang của các em (ID học sinh) 
và ID Phiên (do giám quản viên/giám thị thi sát hạch 
cung cấp trước hoặc tại thời điểm thi sát hạch.) 

 

 Kiểm tra để đảm bảo rằng loa hoặc tai nghe đang hoạt 
động và âm thanh đủ lớn để con của quý vị có thể nghe 
thấy các hướng dẫn thi sát hạch. 

 Con của quý vị không được phép sử dụng điện 
thoại thông minh, điện thoại di động, thiết bị 
cầm tay, tự điển, từ đồng nghĩa, ứng dụng 
kiểm tra chính tả hoặc ứng dụng kiểm tra ngữ 
pháp trên một thiết bị riêng biệt trong quá 
trình thi sát hạch. 

 Con của quý vị sẽ được nhắc kiểm tra webcam, micro và 
loa để đảm bảo chúng hoạt động trước khi bắt đầu thi 
sát hạch. Webcam, micro và loa phải được bật liên tục 
trong toàn bộ phiên sát hạch để liên lạc trực tiếp với 
giám quản viên/giám thị thi sát hạch, nếu không các em 
sẽ chỉ có quyền truy cập vào người giám quản sát hạch 
thông qua tùy chọn trò chuyện mà thôi. 

 

 Con của quý vị cần phải tuân theo tất cả các hướng dẫn từ 
người giám quản sát hạch/ giám thị cho bài thi sát hạch. 
Nếu con của quý vị cần trợ giúp để hiểu cách đăng nhập 
vào bài thi sát hạch, quý vị chỉ có thể giúp các em với quy 
trình đăng nhập. 

 Một khi bài thi sát hạch bắt đầu, quý vị không thể 
giúp con mình với bất kỳ câu hỏi sát hạch.nào. 
Khuyến khích các em cố gắng hết sức của mình. 

 Con của quý vị không nên hiển thị màn hình của 
các em, trò chuyện với hoặc nói chuyện với bất 
kỳ ai về các câu hỏi sát hạch hoặc các phần khác 
của bài thi sát hạch. Học sinh chỉ có thể nói 
chuyện với người giám quản sát hạch/giám thị 
cho bài thi sát hạch. 

 Con của quý vị không được phép sử dụng điện 
thoại thông minh, điện thoại di động, thiết bị 
cầm tay, tự điển, từ đồng nghĩa, ứng dụng kiểm 
tra chính tả hoặc kiểm tra ngữ pháp trên một 
thiết bị riêng biệt trong quá trình thi sát hạch. 

 Nếu con của quý vị cần nghỉ giải lao hoặc có thắc mắc, các 
em có thể thông báo cho giám quản/giám thị sát hạch 
biết bằng cách giơ tay lên hoặc gửi tin nhắn bằng tính 
năng trò chuyện. 

 

 Các học sinh có thể xem lại các câu trả lời của mình trước 
khi nộp. Để gửi bài sát hạch, con của quý vị nên chọn Kết 
Thúc Bài Sát Hạch. 
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