
Thông báo 30-ngày cho các Bài Kiểm Tra Toàn Tiểu 
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Tại sao sự tham gia lại quan trọng? 
Mặc dù không có bài kiểm tra đơn lẻ nào có thể đưa ra bức tranh 
toàn cảnh về sự tiến bộ của con quý vị, nhưng các bài kiểm tra trên 
toàn tiểu bang cung cấp cho các nhà giáo dục và các quản trị viên 
thông tin về những phương pháp giáo dục đang có hiệu quả và nơi 
nào cần thiết những nguồn bổ sung. Sự tham gia của con quý vị là rất 
quan trọng để đảm bảo các trường học và các học khu nhận được các 
nguồn lực mục tiêu mà họ cần để giúp tất cả học sinh thành đạt.  

Mô tả các quyền hạn 
Luật Oregon (ORS 329.479) cho phép các phụ huynh và các học sinh 
trưởng thành hàng năm chọn không tham gia các bài kiểm tra tổng kết 
toàn tiểu bang Oregon trong môn Anh Ngữ và Toán bằng cách gửi biểu 
mẫu cho trường mà học sinh theo học. Các trường sẽ cung cấp cho phụ 
huynh biểu mẫu 2021-22 ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu kiểm tra. 

 
Khi nào con tôi sẽ làm bài kiểm tra? 
Con quý vị sẽ được kiểm tra một lần sau khi 
các em đã hoàn thành ít nhất hai phần ba 
năm học. Trường học của con quý vị sẽ xác 
định những ngày cụ thể mà con quý vị làm 
bài kiểm tra trong khung thời gian kiểm tra 
toàn tiểu bang. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CÁC BÀI KIỂM TRA CỦA TIỂU 
BANG OREGON 

o Thách thức con quý vị suy nghĩ 
chín chắn và áp dụng kiến thức 
của các em vào các vấn đề trong 
thế giới thực 

o Vượt ra ngoài nhiều lựa chọn và 
yêu cầu con quý vị để giải thích 
câu trả lời của các em 

o Thao tác như một bức ảnh chụp 
nhanh quá trình của con quý vị 
và có thể được xem xét cùng với 
các phần thông tin khác để xác 
định thành tích học tập của con 
quý vị 

o Giúp xác định các trường học và 
các học khu cần hỗ trợ thêm để 
đảm bảo nhiều học sinh hơn đang 
đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn 

 
 

TẤT CẢ HỌC SINH TỐT NGHIỆP CHUẨN BỊ 

Vào năm 2010, Oregon đã áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn trong môn 
Anh Ngữ và Toán cho K-12 để đảm bảo tất cả học sinh chuyển từ lớp 
này sang lớp khác với kiến thức học thuật và các kỹ năng cần thiết để 
thành công sau trung học. Bởi vì chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn cho 
những gì chúng tôi mong đợi học sinh biết và có thể làm, chúng tôi cũng 
đã thay đổi cách chúng tôi đo lường sự tiến bộ của học sinh thông qua 
bài kiểm tra cấp tiểu bang của chúng tôi.  
 

DUY TRÌ ĐƯỢC THÔNG BÁO  
Nói chuyện với giáo viên của con quý vị hoặc hiệu trưởng trường học nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn 
tìm hiểu thêm.  
 
 

Nguồn Dữ Liệu 
Để tìm hiểu thêm về những điều con quý vị nên biết và có thể làm trong môn Anh Ngữ & Toán: 
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 
Để xem các câu hỏi mẫu: http://tinyurl.com/ORPracticeTests 
Để đọc thêm về các kết quả kiểm tra của con quý vị: http://tinyurl.com/ORTestResults 

 

 

KHUNG THỜI GIAN KIỂM TRA TOÀN TIỂU BANG 
 

Các Kiểm Tra Anh Ngữ & Toán 
Các Lớp 3-8: ngày 8 Tháng Ba— ngày 3 Tháng Sáu, năm 2022 

Các Lớp 9-12: ngày 11 Tháng Giêng— ngày 3 Tháng Sáu, năm 2022 

http://tinyurl.com/ELARoadmap
http://tinyurl.com/MathRoadmap
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
http://tinyurl.com/ORTestResults


Biểu Mẫu Chọn Không Tham Gia Niên Khóa 2021-22 

Để chọn không tham gia các bài kiểm tra của tiểu bang về Anh ngữ và toán tổng kết, phụ 
huynh/người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành phải hoàn thành điền phần này: 

Họ Hợp Pháp của Học Sinh:  

Tên Hợp Pháp của Học Sinh: 

Lớp Ghi Danh của Học Sinh: 

Trường của Học Sinh: 

Vui lòng xác định cho (các) bài kiểm tra tiểu bang mà quý vị chọn không tham gia cho niên 
khoá 2021-22: 

Anh Ngữ 

Toán 

Để hỗ trợ tốt nhất cho việc lập kế hoạch của khu học, quý vị được khuyến khích gửi biểu mẫu này cho 
trường học của con quý vị trước ngày 4 tháng Một, năm 2022 (dành cho học sinh lớp 11) hoặc ngày 1 tháng 
Khúc, năm 2022 (cho các học sinh Lớp 3-8). Đối với những học sinh ghi danh sau khung thời gian kiểm tra 
toàn tiểu bang bắt đầu, quý vị được khuyến khích gửi biểu mẫu trong vòng 2 tuần kể từ khi ghi danh. Mẫu 
đơn này chỉ áp dụng cho niên khóa 2021-22. Các phụ huynh và các học sinh trưởng thành được yêu cầu gửi 
biểu mẫu chọn không tham gia hàng năm nếu họ muốn được miễn các bài kiểm tra tổng kết toàn tiểu bang. 

Tôi hiểu rằng bằng cách ký vào biểu mẫu này, tôi sẽ chọn cho con tôi không tham gia kiểm 
tra.    

Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ*: Ngày: 

Tên Viết In Phụ Huynh/Người Giám Hộ *: 

*Các học sinh trưởng thành (18 tuổi trở lên) có thể tự ký tên cho mình và không cần cha mẹ hoặc người giám hộ ký tên.
Nhập tên của học sinh vào ô chữ ký để xác định như chữ ký điện tử của học sinh, chữ ký này sẽ được coi là chữ ký gốc
cho mục đích của biểu mẫu này.
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