Thông Báo Hàng Năm Tổng Kết Toàn Tiểu Bang Oregon
Các Kiểm Tra Đánh Giá Ngữ Văn Anh và Toán
BỒI DƯỠNG CÔNG BẰNG VÀ XUẤT SẮC CHO MỖI HỌC VIÊN

Oregon cam kết chuẩn bị cho mỗi học viên kiến thức học thuật và kỹ năng cần thiết để thành công sau trung học. Các bài
kiểm tra trên toàn tiểu bang của Oregon về Ngữ Văn Anh (English Language Arts (ELA)) và Toán hoàn toàn phù hợp với
Tiêu Chuẩn của Tiểu Bang Oregon và cung cấp cho các học sinh từ lớp 3-8 và lớp 11, cùng với gia đình của các em, một
thước đo đánh giá thành tích học tập và sự phát triển.

CÁC BÀI KIỂM TRA TRÊN TOÀN TIỂU BANG CỦA OREGON…
o

… được tạo ra bởi các nhà giáo dục ở Oregon và trên một số tiểu bang khác

o

… thách thức con của quý vị để suy nghĩ phản biện và áp dụng kiến thức của các em vào nhiều bối cảnh khác
nhau

o

… vượt xa bài thi trắc nghiệm và yêu cầu con của quý vị giải thích các câu trả lời của mình

o

… đóng vai trò như một tổng quan về sự tiến bộ của con quý vị mà có thể được xem xét cùng với các phần
thông tin khác để xác định sự thành công trong học tập của con quý vị

o

… giúp các trường học và các học khu đánh giá hệ thống giáo dục và học tập của các em, cũng như xác định
những nhóm học sinh có nhu cầu học tập có thể không được đáp ứng đầy đủ

o

… giúp các cộng đồng hiểu các trường công của họ đang hoạt động tốt như thế nào

MÔ TẢ CÁC QUYỀN

Luật pháp Oregon (ORS 329.479) cho phép các phụ huynh và các học sinh trưởng thành chọn không tham gia các bài thi
kiểm tra toàn tiểu bang của Oregon hàng năm về Ngữ Văn Anh (ELA) và /hoặc Toán bằng cách gửi biểu mẫu hàng năm
cho trường mà học sinh theo học. Các trường sẽ cung cấp cho phụ huynh mẫu đơn thích hợp ít nhất 30 ngày trước khi
bắt đầu kiểm tra.
Tại sao sự tham gia của con tôi lại quan trọng?
Mặc dù không có bài kiểm tra đơn lẻ nào có thể đưa ra bức tranh toàn cảnh về sự tiến bộ của con quý vị, nhưng các bài
kiểm tra trên toàn tiểu bang cung cấp cho các nhà giáo dục và các quản trị viên của Oregon một nguồn thông tin về
những phương pháp giáo dục đang hoạt động và nơi có thể cần các nguồn bổ sung. Sự tham gia của con quý vị là rất
quan trọng để đảm bảo các trường học và các học khu xác định các lĩnh vực mà họ đang đáp ứng nhu cầu chung của các
học sinh, cũng như xác định các lĩnh vực phát triển.
Khi nào con tôi sẽ làm bài kiểm tra?
Trường học của con quý vị sẽ xác định những ngày cụ thể mà con quý vị sẽ làm bài kiểm tra trong khung thời gian kiểm
tra toàn tiểu bang.

KHUNG THỜI GIAN KIỂM TRA TOÀN TIỂU BANG

Khung thời gian kiểm tra toàn tiểu bang cho môn Ngữ Văn Anh và Toán áp dụng cho cả các bài đánh giá tổng kết chung
và thay thế trên toàn tiểu bang.

Lớp 3-8
03/07/2023 — 06/02/2023
DUY TRÌ ĐƯỢC THÔNG BÁO

Lớp 9-12
01/10/2023 — 06/02/2023

Hãy truy cập trang mạng Oregon’s Starting Smarter (https://or.startingsmarter.org) để tìm hiểu thêm về những điều con
quý vị nên biết và có thể làm trong môn Ngữ Văn Anh và Toán, để xem các câu hỏi kiểm tra mẫu và đọc thêm về kết quả
kiểm tra của con quý vị. Liên hệ với giáo viên hoặc hiệu trưởng trường học của con quý vị nếu quý vị có thắc mắc.

