2018-19 30-Ngày Thông Báo Thi T iểu Bang
TẤT CẢ CÁC HỌC SINH TỐT NGHIỆP SẴN SÀNG

BÀI THI TIỂU BANG OREGON:

Trong năm 2010, Oregon đã thông qua các tiêu chuẩn cao hơn cho
o Thử thách học sinh suy nghĩ
các cấp lớp K-12 trong các môn Anh Văn và Toán để bảo đảm tất cả
phê bình và áp dụng kiến
các học sinh khi chuyển lên cấp lớp kế tiếp có những kiến thức và kỹ
thức của mình cho các vấn đề
năng giáo dục cần thiết cho sự thành công sau trung học. Bởi vì
trong đời sống thực tế.
chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn cho những gì chúng tôi mong đợi học
sinh hiểu biết và có thể làm được, chúng tôi cũng thay đổi cách đo
lường sự tiến bộ của học sinh qua các bài kiểm tra tiểu bang của
o Hơn là bài thi trắc nghiệm và
chúng tôi, được gọi là cân bằng thông minh hơn (Smarter Balanced).
đòi hỏi học sinh giải thích câu trả
Các bài thi cần bao nhiêu thời gian?
lời của mình
Các bài thi không tính thời gian, vì vậy con của quý vị có đầy đủ thì
giờ cần thiết cho em chứng minh những em hiểu biết và có thể làm
o Thể hiện một thời điểm của sự
được. Với kỳ thi hiện tại của chúng tôi, con quý vị chỉ thi mỗi năm
tiến bộ của học sinh và có thể
một lần, không giống như các kỳ thi trước đó nhiều học sinh đã thi
được xem xét cùng với các thông
nhiều lần. Tìm hiểu thêm về thời gian dự tính con quý vị cần để hoàn
tin khác để xác định sự thành
thành các bài kiểm tra trên trang 36 của Sách Hướng Dẫn Oregon’s
công học tập của học sinh
Test Administration Manual:
http://tinyurl.com/TestAdminManual.
o Giúp nhận dạng các trường học
Các kết quả có ý nghĩa gì và ở đâu tôi sẽ biết kết quả của con tôi?
và sở học chánh nào cần thêm sự
Các kết quả của bài kiểm tra xác định ưu điểm và các lãnh vực con
hỗ trợ để bảo đảm thêm nhiều
quý vị cần cải thiện trong môn Anh Văn và Toán. Mỗi môn sẽ được
học sinh đạt các tiêu chuẩn cao
chia thành các loại và sẽ cho thấy con quý vị tiến bộ như thế nào
hơn.
trong từng lãnh vực. Bài kiểm tra đo lường sự tiến bộ học tập trên
một thang điểm liên tục. Tiểu bang đã thiết lập bốn cấp độ thành
tích trên thang điểm này và mô tả tổng quát trình độ của học sinh.
THỜI HẠN THI TOÀN TIỂU BANG
Trường học sẽ chia sẻ điểm số của con quý vị vào lúc bắt đầu năm
học tới để hỗ trợ sự thành công của học sinh khi em lên cấp lớp kế
Thi Anh Văn & Toán Smarter Balanced
tiếp.
Ngày 8 Tháng Hai – Ngày 7 tháng Sáu, 2019
Tại sao tham gia quan trọng?
Trong khi không có bài kiểm tra duy nhất nào có thể cung cấp một
Thi Anh Văn & Toán Extended
bức tranh toàn diện về sự tiến bộ của học sinh, cho con quý vị tham
Assessments
gia kỳ thi tiểu bang cung cấp cho các nhà giáo dục và quản trị viên
Ngày 14 Tháng Hai – Ngày 25 Tháng Tư,
thông tin về các phương pháp giáo dục nào có hiệu quả và nguồn
2019
lực bổ sung nào cần thiết. Sự tham gia của con quý vị rất quan trọng
để bảo đảm các trường học và sở học chánh tiếp nhận các nguồn tài
nguyên phù hợp họ cần có để giúp tất cả học sinh thành công.
Khi nào con tôi sẽ thi?
Con quý vị sẽ thi khi hoàn tất hai phần ba năm học. Trường học sẽ xác định ngày thi nhất định trong khoảng thời
gian tiểu bang ấn định ở trên.

HIỂU BIẾT THÔNG TIN

Nói chuyện với giáo viên hoặc hiệu trưởng trường học nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm.
Nguồn
Để tìm hiểu thêm về những gì con quý vị cần biết và có thể làm trong môn Anh Văn & Toán:
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap
Để xem các bài thi mẫu: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
Để đọc thêm về kết quả bài thi của con em: http://tinyurl.com/ORTestResults

2018-19 Đơn miễn thi
MÔ TẢ QUYỀN HẠN

Luật tiểu bang 2655 cho phép cha mẹ và học sinh lớn tuổi* chọn không tham gia kỳ thi tổng kết toàn tiểu
bang Oregon hàng năm trong môn Anh Văn và Toán bằng cách nộp mẫu đơn này cho trường học của học
sinh. Nhà trường sẽ cung cấp cho bất kỳ học sinh nào được miễn thi thời gian học tập trong khi các học sinh
khác đang thi.
Vào link này để tìm hiểu thêm về Luật 2655: http://tinyurl.com/OR-HB2655.

Để được miễn thi, phần này phải được hoàn tất bởi phụ huynh/người giám hộ hoặc học
sinh lớn tuổi:
Họ học sinh
Tên học sinh_
Cấp Lớp
Trường Học_

_

Xin xác định (các) bài thi tiểu bang xin miễn thi trong năm học 2018-19:
Anh Văn
Toán
Để hỗ trợ cho khu học chánh lập kế hoạch tốt nhất, quý vị được khuyến khích nộp đơn này cho trường của
con quý vị trước ngày 1 tháng 2, 2019. Những học sinh ghi danh đi học sau khi kỳ thi toàn tiểu bang bắt đầu
ngày 08 tháng hai năm 2019, quý vị nên nộp đơn trong vòng 2 tuần sau khi ghi danh. Đơn này chỉ áp dụng cho
năm học 2018-19. Phụ huynh và học sinh lớn tuổi phải nộp đơn miễn thi hàng năm nếu muốn được miễn không
tham gia kỳ thi tổng kết toàn tiểu bang.

Tôi hiểu rằ
ng bằn
g cách kýtên trên đơn này tôi xin miễ
n thi cho con tôi.
Phụ huynh/người giám hộ*

Phụ huynh/người giám hộ *

(chữ ký)

Ngày

(Tên)

*Học sinh lớn tuổi (18 tuổi hoặc lớn hơn) có thể ký tên và không cần chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ.

