Kế hoạch đánh giá năm học 2021-2022 của Học khu Osseo

Vietnamese

Đánh giá theo chỉ định tiểu bang
Đánh giá

Thông tin bổ sung về các đánh giá bên dưới có thể được tìm thấy tại http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/
Thời gian đánh giá
Ngày kiểm tra
Kết quả
Mục đích
Bộ môn
Khối lớp
được ước tính
đánh giá
Thời gian / Định dạng

ACCESS for ELLs Để đo lường sự tiến bộ hướng tới việc
(chỉ dành cho học sinh
đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển
EL)
ngôn ngữ tiếng Anh của MN.

Nghe
Đọc
Nói
Viết
Đọc

MCA

MTAS

Một cuộc đánh giá thay thế dựa trên
các tiêu chuẩn mở rộng cho học sinh
có khuyết tật về nhận thức đáng kể
nhất, được sử dụng để đo lường sự
tiến bộ của học sinh theo Tiêu chuẩn
Học tập MN theo ESEA và Quy chế
120B.30 của MN.

Tối đa 60 phút
1-12

Tối đa 50 phút

Viết

Tối đa 70-90 phút

Nghe

Tối đa 20 phút

Đọc

Tối đa 20 phút
1-12

Nói

Tối đa 20 phút

Viết

Tối đa 20 phút
3-8

1-2.5 tiếng

11

1-2 tiếng

Đọc

3-8 & 10

1-2.5 tiếng

Khoa học

5, 8, và
Học sinh trung
học tham gia
hoặc thi lại môn
Sinh học hoặc
Khoa học Đời
sống

.5-1.5 tiếng

Toán

3-8 & 11

30-60 phút

Đọc

3-8 & 10

45-90 phút

Khoa học

5, 8, và
Học sinh trung
học tham gia
hoặc thi lại môn
Sinh học hoặc
Khoa học Đời
sống

Toán
Một đánh giá có trách nhiệm giải
trình dựa trên tiêu chuẩn được sử
dụng để đo lường sự tiến bộ của học
sinh theo Tiêu chuẩn Học tập MN
theo ESEA và Quy chế MN 120B.30.

Trung bình 45 phút

Ngày 01 tháng 223 tháng 3, 2022

Kết quả sẽ được gửi đến phụ
huynh vào đầu tháng 10 và có
sẵn trong ParentVUE.

Ngày 01 tháng 223 tháng 3, 2022

Kết quả sẽ được gửi đến phụ
huynh vào đầu tháng 10 và có
sẵn trong ParentVUE.

Ngày 01 tháng 223 tháng 3, 2022

Kết quả sẽ được gửi đến phụ
huynh vào đầu tháng 10 và có
sẵn trong ParentVUE.

Tối đa 65 phút

Nghe

Nói
Một bài kiểm tra trên giấy, in khổ lớn
Alternate ACCESS được thực hiện riêng cho các học sinh
có khuyết tật về nhận thức đáng kể
for ELLs
(chỉ dành cho học sinh nhất để đánh giá sự tiến bộ nhằm đáp
EL)
ứng các tiêu chuẩn MN về phát triển
ngôn ngữ tiếng Anh.

K

Ngày 7 tháng 34 tháng 5, 2022
Kết quả sẽ được gửi đến phụ
huynh vào đầu tháng 10 và có
sẵn trong ParentVUE.
Ngày 7 tháng 34 tháng 5, 2022

Ngày 7 tháng 320 tháng 4, 2022

Kết quả sẽ được gửi đến phụ
huynh vào đầu tháng 10 và có
sẵn trong ParentVUE.

30-60 phút
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Các quận bắt buộc phải tham gia (các trường được chọn ở cấp quốc gia)
Đánh giá

NAEP

Mục tiêu

Bộ môn

Cung cấp một thước đo công bằng và
chính xác về thành tích của học sinh
để cho phép so sánh thành tích theo
thời gian và trên toàn quốc.

Toán
Đọc
Giáo dục
Công dân
Lịch sử
nước Mỹ

Khối lớp

Trường được
chọn và học sinh
được chọn từ lớp
4 và lớp 8

Thời gian đánh giá
được ước tính
90 phút cho mỗi môn học.
Mỗi học sinh chỉ được
đánh giá trong một môn
học.

Ngày kiểm tra
sẽ diễn ra

Kết quả
Thời gian / Định dạng

24 tháng 01- 04
tháng 03, 2022

Kết quả được cung cấp trên
nhiều mục khác nhau cho học
sinh nói chung và cho các
nhóm nhân khẩu học. Vì kết
quả là một mẫu của số học sinh
nên không có kết quả cá nhân
của học sinh hoặc trường nào
được cung cấp.

Tiểu bang Yêu cầu Học khu cung cấp (tùy chọn cho học sinh tham gia)
Đánh giá

ACT with Writing

Mục tiêu

Bộ môn

Khối lớp

Chuẩn bị cho đại học

Tiếng Anh
Toán học
Đọc
Khoa học
Viết

Tất cả các lớp 11
và bất kỳ lớp 12
nào mà trước đây
chưa thi qua
trong một học
khu MN nào

Thời gian đánh giá
được ước tính
45 phút
60 phút
35 phút
35 phút
40 phút

Ngày kiểm tra
sẽ diễn ra
Ngày 19 tháng 4
năm 2022
Ngày thi đầu
Ngày 26 tháng 4
năm 2022
Ngày thi lại

Kết quả
Thời gian / Định dạng
Kết quả được ACT gửi cho phụ
huynh trong vòng 8 tuần sau
ngày thi.

Đánh giá do Học khu chỉ định
Đánh giá

CogAT

FastBridge
Screening Reading

Mục tiêu

Bộ môn

Khối lớp

Cung cấp một cái nhìn toàn diện về
khả năng nhận thức và phong cách
học tập của học sinh.

Đánh giá ba
lĩnh vực:
bằng lời
nói, định
lượng và
phi ngôn
ngữ

Tất cả các học
sinh khối lớp 3
và 4 và bất kỳ
học sinh lớp 5
nào không có
điểm CogAT
trước đó

Để xác định học sinh nào có nguy cơ
không đi đúng hướng để thành công.

Đọc

K-5

Đọc
FastBridge
aReading
aMath

Để xác định những học sinh có nguy
cơ chậm trễ trong học tập, để đo
lường sự phát triển của học sinh và để
có hướng dẫn khác biệt cho tất cả học
sinh.

Toán
Đọc

Thời gian đánh giá
được ước tính

Ngày kiểm tra
sẽ diễn ra

Kết quả
Thời gian / Định dạng

30-45 phút

20 tháng 98 tháng 10, 2021

Một liên kết để truy cập kết quả
của học sinh sẽ được chia sẻ
với phụ huynh thông qua trang
web sau khi kiểm tra xong.

3-5 phút

Mùa thu: tháng 9
Mùa đông: tháng
Giêng
Mùa xuân: tháng
5

Kết quả được chia sẻ với phụ
huynh tại cuộc họp phụ huynh.

Mùa thu: tháng 9
Mùa đông: tháng
Giêng
Mùa xuân: tháng
5

Kết quả sẽ được chia sẻ với phụ
huynh thông qua trang web sau
khi kiểm tra hoàn tất và có sẵn
trong ParentVUE.

Đọc 30-45 phút
2-8
Tất cả lớp 9
Lớp 10-12
Không bắt buộc,
tùy vào quyết
định của trường

Toán 20-30 phút
30-45 phút
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Toán

Lớp 9-12
Không bắt buộc,
tùy vào quyết
định của trường

Vietnamese

20-30 phút
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