Tài liệu về việc khước từ thi của tiểu bang 2021-22
Tên học sinh:

District ID:

Tên của Phụ Huynh /Giám Hộ:
Trường học:

Lớp:

Tôi đã đọc và hiểu về những lợi ích và hậu quả được niêm yết ở mặt sau của mẫu này. Đặc biệt, Tôi
hiểu là:
 Thực tập thi Smarter Balanced Asessment (SBA) cho những lớp trẻ có thể giúp trình bầy hiệu suốt
tốt nhất của học sinh trong bài thi của tiểu bang cấp trung học.
 Nếu con tôi không tham dự thi tiểu bang cấp trung học với trình độ lớp ít nhất một lần cho mỗi
lãnh vực nội dung , con tôi có thể không đủ điều kiện để sử dụng những phương cách khác được
thiết kế trong chương trình giáo dục cá nhân (IEP) để nhận Chứng Chỉ Hoàn Tất Giáo Dục Cá
Nhân (Certificate of Individual Achievement).
 Nếu con tôi là một học viên của chương trình Học Tập Anh Ngữ (ELL) nhưng không tham dự
WIDA, con tôi sẽ tiếp tục như đã thiết kế là học viên Học Tập Anh Ngữ và tiếp tục nhận dịch vụ
ELL.
 Nếu con tôi ở trong chương trình Title 3 Native American nhưng không tham dự WIDA con tôi sẽ
tiếp tục đủ điều kiện cho chương trình này.
Trường học không bắt buộc cung cấp những bài học thay thế hoặc kinh nghiệm học tập cho những học
sinh từ chối thi trong thời gian mà những bài thi của tiểu bang đã được đăng ký. Tuy nhiên, trường học
phải cung cấp sự giám sát những học sinh đang học tại trường nhưng không tham dự thi.
Là Phụ Huynh / Giám hộ của học sinh có tên ở trên . Tôi chọn cho con tôi là không dự thi những bài thi
của tiểu bang dưới đây đã được đăng ký cho niên học 2021-2022:
Smarter Balanced ELA

WIDA

Smarter Balance Math

WCAS Science

WA-AIM

Lý do để tôi có quyết định này là:

Chữ ký của Phụ Huynh / Giám Hộ:

Ngày, tháng năm:

Chữ ký của hiệu trưởng /Người được chỉ định:

Ngày, tháng năm:

Mẫu này phải được lưu trữ trong hồ sơ của học sinh để ở trường học.
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Những lợi ích cho học sinh thi những kỳ thi của tiểu bang.











OSPI đã rút ngắn độ dài bài thi Smarter Balanced Assessement (SBA) cho niên khóa 2021 Bài thi
ELA và Toán sẽ được rút giảm 2/3 độ dài.
Những bài thi của tiểu bang đánh giá căn bản quan trọng của tiểu bang, bao gồm mức độ suy
luận sâu xa hơn, thông tin, lý luận, giải quyết vấn đề, và sự ứng dụng về hiểu biết và những năng
khiếu trong những tình huống mới . Giáo viên và nhân viên nhà trường có thể thêm được những
tin tức về sự tiến bộ của học sinh hướng về việc đạt được trình độ lớp mong đợi (học sinh phải
biết gì và có thể làm gì) trong lãnh vực giáo dục căn bản về đọc, viết văn, toán, và khoa học, và có
thể lập kế hoạch hướng dẫn cho phù hợp.
Bằng việc thi SBA từ lớp 3 tới lớp 8, học sinh sẽ trở thành quen biết với thi cử và có một số cơ hội
nhận ý kiến phản hồi về hiệu suất của mình, trước khi thi bài thi của tiểu bang như là một đường
hướng tốt nghiệp.
Mỗi học sinh thể hiện bài thi của tiểu bang cung cấp một hồ sơ về những lãnh vực mạnh và yếu
của học sinh trong mỗi chủ đề thi. Cho phép cả phụ huynh và học sinh nhìn thấy sự tiến bộ của
học sinh mỗi năm.
Qua đòi hỏi của tiểu bang, phụ huynh có thể duyệt xét những trả lời của con em trong bài thi của
tiểu bang đã hoàn tất để hiểu biết thêm về con em mình đã tiến bộ như thế nào trong những căn
bản của tiểu bang.
Bởi vì bài thi của tiểu bang đo lường sự tiến bộ của học sinh hướng về việc đạt được căn bản, tin
tức về hiệu suất của những nhóm học sinh thuộc học khu có thể giúp ban điều hành của học khu
làm những quyết định về sự hiệu quả của những chương trình giáo dục thay đổi.

Lợi ích cho việc học sinh thi WA-AIM (cho những học sinh có khiếm khuyết về nhận thức)


Việc phát triển / tiến bộ của học sinh nhằm vào những căn bản của tiểu bang về các nhiệm vụ
chính được ghi nhận hai lần trong một năm.



Những chứng cớ được đệ trình để đoan chắc rằng những học sinh này với những khiếm khuyết
đặc biệt có cơ hội để “ trình bầy những gì họ biết” và nhận sự hướng dẫn ở trình độ thử thách và
có thể thâu đạt được.

Hậu quả khi học sinh không thi bài thi của tiểu bang




Giáo viên và nhân viên hoàn toàn thiếu sót những tin tức về nhu cầu giảng dạy cho những học
sinh đã không tham dự khảo sát của tiểu bang, việc này dẫn đến một số học sinh không nhận
được mọi hỗ trợ giảng dạy mà họ có thể cần để thành công sau này tại trường.
Những học sinh không thi SBA trước khi học lớp 10 sẽ không có cơ hội để thực tập và nhận ý kiến
phản hồi trước khi thi bài thi tiểu bang cấp trung học , nó có thể được sử dụng để đạt được
những đòi hỏi cho việc tốt nghiệp.
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