
 

 

TẠI SAO VIỆC THAM GIA 
KỲ THI TIỂU BANG QUAN 
TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC HỌC 
SINH 

 

 Việc Làm Bài Kiểm Tra Cấp Tiểu Bang Giúp Tôi Như Thế Nào?  

• Nó cho phép bạn có cơ hội thể hiện những gì bạn biết và có 
thể làm trong các môn Anh Ngữ (English Language Arts 
(ELA)), Toán và Khoa Học. Điều này có thể giúp định hình 
những gì bạn tập trung học tiếp theo sau. 

• Nó cung cấp cho bạn và gia đình thông tin đáng tin cậy mà 
bạn có thể sử dụng để so sánh với các thông tin đánh giá 
khác, chẳng hạn như các điểm và các kết quả đánh giá của 
trường và khu học chánh. 

• Sự tham gia cung cấp cho các giáo viên của bạn và các lãnh 
đạo trường học thông tin để cải thiện chương trình giảng 
dạy và các phương pháp giảng dạy mà họ đang sử dụng để 
hỗ trợ tất cả các học sinh.  

• Sự kiểm tra là một phần học tập thường xuyên và giúp 
hướng dẫn các quyết định học tập ở cấp độ hệ thống và đây 
là cách thực hành tốt để chuẩn bị cho việc thi cử mà bạn có 
thể trải qua ở trường đại học và/hoặc hành trình nghề 
nghiệp của mình. 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Remember that 

Hoa Kỳ đã thông qua luật vào 

năm 2015 yêu cầu kiểm tra trên 

toàn tiểu bang ở một số cấp lớp 

và các môn học. Tất cả các học 

sinh trong các lớp này làm các bài 

kiểm tra của tiểu bang. 

Bạn Có Biết? 

Cách đây không lâu, một số học 

sinh không được bao gồm trong 

kỳ thi kiểm tra, chẳng hạn như 

các học sinh khuyết tật và các học 

sinh được liên bang xác định là 

người học tiếng Anh. 

Vì tất cả các học sinh đều làm bài 

kiểm tra giống nhau nên các 

trường và các giáo viên có thể 

nghĩ về tất cả các học sinh khi họ 

lập kế hoạch. 



 

 
 

 

 
Một Số Điều Cần Lưu Ý Là Gì? 

 

• Nếu làm bài kiểm tra khiến bạn lo lắng, hãy thực hành các 
chiến lược giúp bạn thư giãn trong khi làm bài kiểm tra (ví 
dụ: tập hít thở, co giãn cơ thể, thư giãn cơ bắp). 

• Nói chuyện với gia đình hoặc giáo viên của bạn về những 
điều có thể giúp bạn làm bài kiểm tra của tiểu bang 
Oregon dễ dàng hơn, chẳng hạn như có nhiều thời gian 
hơn hoặc một khu vực yên tĩnh.  

 
 

LIÊN LẠC 
Trang Mạng Nhóm Kiểm Tra của ODE 

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi, góp ý hoặc 

đề xuất nào tới: 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov     

 

Tư Liệu Bài Kiểm Tra của ODE 

 Cấu Kiện Đào Tạo Kiến Thức 

Kiểm Tra cho Phụ Huynh  

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
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