Đánh Giá Trên Toàn Tiểu Bang:
Hướng Dẫn Tham Gia Dành Cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ và Thông
Tin Từ Chối
Việc con em quý vị tham gia vào các bài đánh giá trên toàn bang rất quan trọng vì điều này cho phép trường học và học khu
đảm bảo tất cả các học sinh được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao. Trước kia, các học sinh khuyết tật và học sinh là
người học học Tiếng Anh thường không cần tham gia các bài đánh giá trên toàn tiểu bang. Bằng cách yêu cầu tất cả học sinh
tham gia các bài đánh giá trên toàn tiểu bang, các trường học và giáo viên có thêm thông tin về tình hình học tập hiện tại của
tất cả học sinh. Điều này giúp các trường liên tục nâng cao chất lượng giáo dục của mình và xác định được các nhóm, lớp hoặc
các môn học có thể cần hỗ trợ thêm.

Các Bài Đánh Giá Gắn Với Các Tiêu Chuẩn
Các bài đánh giá trên toàn tiểu bang được
dựa trên Minnesota Academic Standards
(Tiêu Chuẩn Học Thuật Minnesota) hoặc
WIDA English Language Development
Standards (Tiêu Chuẩn Phát Triển Ngôn Ngữ
Tiếng Anh WIDA). Những tiêu chuẩn này đưa
ra các kiến thức và kỹ năng mà học sinh cần
học được tại các trường bán công và các
trường công từ lớp Mẫu Giáo - Lớp 12.
Minnesota ưu tiên giáo dục chất lượng cao, và
các bài đánh giá trên toàn tiểu bang cho phép
các nhà giáo dục và lãnh đạo có cơ hội đánh
giá sự thành công của học sinh và các trường.

Minnesota Comprehensive Assessments (MCA, Đánh Giá
Toàn Diện Minnesota) và Minnesota Test of Academic Skills
(MTAS, Bài Kiểm Tra Kỹ Năng Học Thuật Minnesota)
MCA và MTAS là các bài đánh giá thường niên gồm các nội dung về
đọc, toán học và khoa học đánh giá nhanh về tình hình học tập của
học sinh về Tiêu Chuẩn Học Thuật từ lớp Mẫu Giáo - Lớp 12 tại
Minnesota.

Bài Kiểm Tra ACCESS và ACCESS Thay Thế đối với Học Viên
Học Tiếng Anh
Bài Kiểm Tra ACCESS và ACCESS Thay Thế là bài kiểm tra đánh giá hàng
năm đối với học viên học Tiếng Anh nhằm cung cấp thông tin về tiến
bộ học tập Tiếng Anh của học viên dựa trên Tiêu Chuẩn Phát Triển
Ngôn Ngữ Tiếng Anh WIDA.

Đánh Giá Trên Toàn Tiểu Bang Giúp Các Gia Đình và Học Sinh
Việc tham gia các đánh giá trên toàn tiểu bang sẽ giúp các gia đình có được cái nhìn tổng quan về tình hình học tập của con
em mình để họ có thể hỗ trợ cho thành công của các con ở trường. Các học sinh trung học có thể sử dụng kết quả MCA:
• Để đăng ký xếp khóa học tại một trường cao đẳng hoặc đại học của Tiểu Bang Minnesota. Nếu học sinh có số điểm đủ để
được nhận vào học tại trường cao đẳng, các em có thể không cần học khóa bổ trợ, không tính tín chỉ cho môn học đó.
• Cho Các Lựa Chọn Ghi Danh Sau Trung Học (PSEO) và Cao Đẳng tại các chương trình của các Trường.
Những học sinh học Tiếng Anh tham gia bài kiểm tra ACCESS hoặc ACCESS Thay Thế và đáp ứng các yêu cầu nhất định có cơ
hội rời các chương trình Học Viên Học Tiếng Anh.

Tham Gia Đánh Giá Trên Toàn Tiểu Bang Trợ Giúp cho Trường Học của Con Em Quý Vị
Các bài đánh giá trên toàn tiểu bang cung cấp thông tin cho trường và học khu của quý vị về mức độ nắm bắt của tất cả học
sinh đối với nội dung các em học ở trường. Thông tin này giúp:
• Các nhà giáo dục đánh giá tài liệu giảng dạy của mình.
• Các trường học và học khu xác định những điểm mất cân bằng giữa các nhóm, tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và tiến hành
các hoạt động hỗ trợ.
• Lãnh đạo trường học và học khu đưa ra quyết định về cách sử dụng tiền bạc và nguồn lực để hỗ trợ tất cả học sinh.

Học Sinh Tham Gia Đánh Giá Trên Toàn Tiểu Bang
Việc học sinh tham gia các bài đánh giá bắt buộc trên toàn tiểu bang và tại địa phương là tùy thuộc vào quyết định của cha
mẹ/người giám hộ. Nếu quý vị chọn để con em mình không tham gia bài đánh giá trên toàn tiểu bang, vui lòng ghi lý do cho quyết
định đó trên biểu mẫu.
Liên hệ với trường của con em quý vị để tìm hiểu thêm về các bài đánh giá bắt buộc tại địa phương.
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Hệ Quả khi Không Tham Gia Đánh Giá Toàn Tiểu Bang
• Học sinh sẽ không nhận được điểm số cá nhân. Đối với bài kiểm tra ACCESS và ACCESS
Thay Thế, học sinh sẽ không có cơ hội rời chương trình Học Tiếng Anh của mình.
• Kết quả đánh giá của trường học và học khu sẽ không đầy đủ, khiến việc có được bức
tranh chính xác về tình hình học tập của học sinh khó khăn hơn.
• Do tất cả các học sinh đủ điều kiện đều được bao gồm trong một số tính toán ngay cả
khi các em không tham gia, kết quả giải trình trách nhiệm của trường học và học khu sẽ
bị ảnh hưởng. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của trường được xác định cần
thêm hỗ trợ hoặc được công nhận về thành tích.
Trao đổi với trường học hoặc học khu địa phương để tìm hiểu về các hậu quả khác khi không
tham gia.

Truy cập Trang
Kiểm Tra Toàn
Tiểu Bang để có
thêm thông tin

(education.mn.gov >
Students and Families >
Programs and Initiatives >
Statewide Testing)

Thông Tin Bổ Sung
• Trung bình, các học sinh dành ít hơn 1 phần trăm thời gian hướng dẫn để tham gia các bài đánh giá trên toàn tiểu
bang mỗi năm.
• Luật pháp Minnesota giới hạn tổng thời gian học sinh có thể dùng để tham gia các bài đánh giá trên toàn học khu
hoặc trường học ở mức 11 giờ trở xuống trong mỗi năm học, tùy thuộc vào lớp học.
• Các học khu và trường bán công phải công khai lịch đánh giá trên trang web của mình vào đầu mỗi năm học. Tham
khảo trang web của học khu hoặc trường bán công để có thêm thông tin về các bài đánh giá.
(Ghi chú: Biểu mẫu này chỉ áp dụng cho năm học 20

đến 20

).

Đánh Giá Trên Toàn Tiểu Bang: Quyết Định Không Tham Gia của Phụ Huynh/Người Giám Hộ
Bằng cách hoàn thành biểu mẫu này, quý vị xác nhận rằng con em mình sẽ không tham gia bài đánh giá trên
toàn tiểu bang và sẽ không nhận được kết quả đánh giá cá nhân. Cần nộp lại biểu mẫu này cho trường của
con em quý vị trước ngày tiến hành bài kiểm tra áp dụng.

Thông Tin Học Sinh
Tên:
Ngày Sinh:

Chữ Cái Đầu Tên Đệm:
/

/

Họ:

Lớp Học Hiện Tại ở Trường:

Trường:

Học Khu:

Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ (viết in hoa):
Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

Ngày:

Lý Do Từ Chối:

Vui lòng ghi rõ (các) bài đánh giá trên toàn tiểu bang mà con em quý vị không tham gia trong năm học này:
MCA/MTAS Đọc

MCA/MTAS Khoa học

MCA/MTAS Toán

ACCESS/ACCESS Thay Thế

Vui lòng liên hệ trường học hoặc học khu để có thêm thông tin về cách từ chối tham gia các bài đánh giá địa phương.

Statewide Assessments: Parent/Guardian Participation Guide and Refusal Information_Vietnamese

Updated April 21, 2022 - Page 2 of 2_Vietnamese

