Giới thiệu các thước đo Lexile® và Quantile®!
Kính gửi Phụ huynh hoặc Người giám hộ:
Quý vị sẽ nhận được hai thông tin mới về thành tích của con mình ở môn đọc và toán cùng với các kết
quả của trẻ trong Báo cáo Điểm số Đánh giá Thành tích và Tiến bộ của Học sinh California (California
Assessment of Student Performance and Progress hay CAASPP). Các thước đo mới này, các thước
đo Lexile và Quantile, không phải là kết quả của các bài kiểm tra bổ sung mà là sản phẩm phụ từ điểm
số của con quý vị trong các bài đánh giá về môn ngữ văn/đọc viết tiếng Anh (ELA) và toán học.
Thước đo Lexile cho biết độ khó của tài liệu mà con quý vị có thể đọc và hiểu được. Thước đo này
dựa trên điểm ELA của con quý vị.
Thước đo Quantile cho biết con quý vị đã thành thạo những kỹ năng toán học nào và những kỹ năng
nào trẻ cần được hướng dẫn thêm. Thước đo này dựa trên điểm toán của con quý vị.
Những thước đo này, kết hợp với điểm xếp loại của con quý vị, phản hồi của giáo viên, bài tập trên lớp
và quan sát cá nhân, cung cấp bức tranh đầy đủ hơn về sự tiến bộ của con quý vị đối với kỳ vọng theo
cấp lớp.
Cả hai thước đo Lexile và Quantile đều có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về sự tiến bộ của con quý
vị trong môn đọc và toán cũng như để tìm các nguồn lực và hoạt động nhằm hỗ trợ việc học. Quý vị sẽ
nhận được Báo cáo Thước đo Lexile và Quantile của con mình cùng với Báo cáo Điểm số CAASPP
của trẻ tại PowerSchool Parent Portal.
Báo cáo này sẽ có một liên kết để quý vị truy cập các công cụ và tài nguyên miễn phí nhằm giúp rèn
luyện môn đọc và toán. Quý vị có thể sử dụng các công cụ này để tìm sách “đúng trình độ” dựa trên
thước đo Lexile của con mình và các hoạt động toán học được điều chỉnh phù hợp với thước đo
Quantile của con quý vị.
Hãy truy cập trang web Lexile & Quantile Hub for Families tại https://hub.lexile.com/family để tìm
thấy vô số nguồn tài nguyên miễn phí, thân thiện với gia đình nhằm hỗ trợ cho quá trình học tập ở nhà.
Nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ hiệu trưởng của nhà trường con em quý vị.
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