
Thông Báo Trước 30 Ngày về Các Bài 
Khảo Thí Toàn Tiểu Bang Năm 2020-2021 

Các bài khảo thí mất bao nhiêu thời gian? 
Các bài khảo thí này không tính thời gian, vì vậy con quý vị có thể làm 
bao lâu cũng được miễn là trẻ cần thể hiện đầy đủ những gì mình biết 
và có thể làm. Với các kỳ thi hiện tại của chúng tôi, con quý vị chỉ khảo 
thí mỗi năm một lần, không giống như các kỳ thi trước đây mà nhiều 
học sinh đã làm khảo thí nhiều lần. Hãy tìm hiểu thêm về thời gian ước 
tính mà trẻ có thể mất để hoàn thành các bài khảo thí trong Sách 
Hướng Dẫn Thực Hiện Khảo Thí Tiểu Bang Oregon: 
https://tinyurl.com/TestAdmManual 

Kết quả có ý nghĩa gì và tôi nhận kết quả của con mình ở đâu? Kết 
quả khảo thí tổng hợp sẽ xác định các điểm mạnh ở cấp độ hệ thống 
cũng như các lĩnh vực cần cải thiện trong môn Ngữ Văn Tiếng Anh và 
môn toán cho các trường học, học khu và tiểu bang. Báo cáo này cũng 
cung cấp tóm lược nhanh về kết quả học tập của con em quý vị. Mỗi 
môn học sẽ được báo cáo thành các danh mục và sẽ cho thấy con quý 
vị đã thể hiện tốt như thế nào trong từng lĩnh vực. Các bài khảo thí sẽ 
đo lường việc học tập của học sinh trên thang điểm liên tục. Tiểu bang 
đã thiết lập bốn mức thành tích theo thang điểm này mô tả tổng quát 
những gì con quý vị biết và có thể làm được trong bài đánh giá đó. 
Trường học sẽ chia sẻ điểm số của trẻ với quý vị vào đầu năm học tiếp 
theo nhằm hỗ trợ con em quý vị thành công. 

Tại sao việc tham gia khảo thí lại quan trọng? 
Mặc dù sẽ không có bài khảo thí nào cung cấp bức tranh toàn cảnh về 
sự tiến bộ của con em quý vị, nhưng việc để trẻ tham gia các bài khảo 
thí toàn tiểu bang sẽ mang đến cho các nhà giáo dục và quản lý 
những thông tin ở cấp độ hệ thống về những phương pháp giáo dục 
nào đang mang lại hiệu quả cũng như nơi nào đang cần đến những 
nguồn lực bổ sung. Sự tham gia của con em quý vị có ý nghĩa rất 
quan trọng nhằm giúp đảm bảo rằng các trường học và học khu đều 
nhận được các nguồn lực mục tiêu mà họ cần để giúp mọi học sinh 
thành công, đặc biệt là những học sinh đã từng chưa được chăm lo 
đầy đủ trước đây. 

Khi nào con tôi sẽ làm bài khảo thí? 
Con quý vị sẽ được khảo thí một lần. Trường học của con quý vị sẽ quyết định những ngày cụ thể mà các em sẽ làm 
bài khảo thí trong khung thời gian khảo thí toàn tiểu bang bên trên. 

TẤT CẢ HỌC SINH CHUẨN BỊ TỐT NGHIỆP 

Vào năm 2010, Oregon đã áp dụng các tiêu chuẩn cấp lớp K-12 

cao hơn trong môn ngữ văn Tiếng Anh và môn toán nhằm đảm bảo 

rằng tất cả học sinh sau mỗi lần lên lớp đều có kiến thức học thuật 

và những kỹ năng cần thiết để thành công sau bậc trung học. 

Chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch khảo thí cho năm 2020-21 nhằm 

giúp có được ước tính tin cậy về kết quả học tập của học sinh, đồng 

thời giảm bớt thời gian các học sinh phải dành cho việc khảo thí. 

LUÔN THEO DÕI THÔNG TIN 
Hãy nói chuyện với giáo viên của con quý vị hoặc hiệu trưởng nhà trường nếu quý vị có thắc mắc hoặc 

muốn tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể hỗ trợ con em mình về môn ngữ văn Tiếng Anh và môn toán. 

Dưới đây là một số nguồn tư liệu bổ sung: 

http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 

Để xem các mẫu câu hỏi khảo thí: http://tinyurl.com/ORPracticeTests 

Để đọc thêm về kết quả khảo thí của con em quý vị: http://tinyurl.com/ORTestResults 

KHUNG THỜI GIAN KHẢO 

THÍ TOÀN TIỂU BANG 

Các bài khảo thí tổng hợp môn 

ngữ văn Tiếng Anh và môn toán 

bậc Trung Học Phổ Thông: 5 

tháng Giêng đến 4 tháng Sáu, 

2021 

Các bài khảo thí tổng hợp môn 

ngữ văn Tiếng Anh và môn toán 

Lớp 3-8: 4 tháng Ba đến 4 tháng 

Sáu, 2021 

CÁC BÀI KHẢO THÍ TIỂU 

BANG OREGON: 
o Giúp xác định các trường học

và học khu cần hỗ trợ thêm để
đảm bảo có thêm nhiều học sinh

đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn

o Thách thức các học sinh đưa

ra tư duy phản biện và áp dụng

kiến thức của các em vào những

vấn đề trong đời thực

o Sử dụng các hình thức khảo

thí nhiều mục để đảm bảo có
nhiều cách tiếp cận nội dung các

mục

o Đóng vai trò như một báo cáo

nhanh về sự tiến bộ của con

em quý vị và có thể được xem

xét cùng với các nội dung thông

tin khác nhằm hiểu rõ các thế
mạnh và nhu cầu về học tập của

con em quý vị

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


Để chọn không tham gia các bài khảo thí tổng kết cấp tiểu bang môn Ngữ Văn 

Tiếng Anh và môn toán, cha mẹ/người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành phải 

hoàn thành phần dưới đây: 

ID PPS của Học Sinh __________________ 

Họ hợp pháp của Học Sinh____________________________________________________________ 

Tên hợp pháp của Học Sinh___________________________________________________________ 

Cấp lớp ghi danh của Học Sinh __________________ 

Trường của Học Sinh _______________________________________________________________ 

Vui lòng cho biết các bài khảo thí tiểu bang mà quý vị chọn không tham gia cho năm 

học 2020-2021: 

Ngữ Văn Tiếng Anh 

Môn Toán 

Để hỗ trợ tốt nhất cho việc lập kế hoạch của học khu, quý vị nên gửi biểu mẫu này đến trường của con 

em mình trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đối với những học sinh ghi danh sau khung thời gian khảo thí 
toàn tiểu bang dành cho học sinh trung học bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 và cho học sinh Lớp 3-

8 vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, quý vị nên gửi biểu mẫu này trong vòng 2 tuần kể từ khi ghi danh. Biểu 

mẫu này chỉ có giá trị cho năm học 2020-2021. Cha mẹ và học sinh trưởng thành được yêu cầu nộp biểu 

mẫu không tham gia hàng năm nếu họ muốn được miễn các bài khảo thí tổng kết toàn tiểu bang. 

Tôi hiểu rằng bằng cách ký tên vào biểu mẫu này, tôi lựa chọn con tôi không tham gia 

việc khảo thí. 

Cha Mẹ/Người Giám Hộ* Ngày 
(chữ ký) 

Cha Mẹ/Người Giám Hộ* 
(tên in HOA) 

*Học sinh trưởng thành (18 tuổi trở lên) có thể đại diện cho chính mình ký tên và không bắt buộc phải có chữ ký của cha

mẹ hoặc người giám hộ.

MÔ TẢ CÁC QUYỀN 

Dự Luật House Bill 2655 cho phép các bậc cha mẹ và học sinh trưởng thành chọn không tham gia 

hàng năm các bài khảo thí tổng kết toàn tiểu bang Oregon về môn ngữ văn Tiếng Anh và môn toán 

bằng cách gửi biểu mẫu này cho trường mà học sinh đó đang theo học. Nhà trường phải bố trí cho 

bất kỳ học sinh nào được miễn làm bài khảo thí cấp tiểu bang khoảng thời gian học tập có giám sát 

trong khi các học sinh khác đang làm khảo thí. Truy cập liên kết sau để tìm hiểu thêm về Dự Luật 

House Bill 2655: http://tinyurl.com/OR-HB2655. 

Biểu Mẫu Không Tham Gia 2020-2021 

http://tinyurl.com/OR-HB2655
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