Các Thắc Mắc và Câu Trả Lời về kỳ thi MTAS
môn Đọc, Toán và Khoa Học
Kỳ thi MTAS là gì?
Kỳ Thi Kỹ Năng Học Tập của Minnesota (Minnesota Test of Academic Skills, hay MTAS) là kỳ
khảo thí thay thế dựa trên các tiêu chuẩn thay thế về trình độ học tập của học sinh bị khuyết tật
về nhận thức chủ yếu. Kỳ thi này là một phần của chương trình khảo thí của Minnesota.
Kỳ thi MTAS đánh giá các kỹ năng đọc, toán học và khoa học có kết nối với các giáo trình giảng
dạy chung. Những kỹ năng này cho thấy mong đợi cao từ những học sinh bị khuyết tật đáng kể,
nhưng bài thi đánh giá những kỹ năng này dễ hơn nhiều so với những mục trong kỳ Khảo Thí
Toàn Diện của Minnesota (Minnesota Comprehensive Assessments, hay MCA).

Mục đích của kỳ thi MTAS là gì?
MTAS là một trong các kỳ thi để để đáp ứng đòi hỏi theo luật của tiểu bang và liên bang và có
thể được tổ chức thay cho MCA.
Nhà trường có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi học sinh. Một số học sinh không
thể đạt được mức thành thạo ở đúng cấp lớp do bị khuyết tật và kỳ thi MTAS giúp chắc chắn
rằng trường học giảng dạy cho các em môn đọc, toán và khoa học theo Tiêu Chuẩn Học Tập
của Minnesota ở cấp lớp của các em đến mức độ phù hợp.
Chương Trình Giáo Dục cho Từng Cá Nhân (Individualized Educational Program, hay IEP) của
con quý vị có thể cho biết trẻ có nhu cầu được giảng dạy đặc biệt về cả kỹ năng học tập và
chức năng. Kỳ thi MTAS là để đánh giá tiến bộ kỹ năng học tập của học sinh.

Ai phải dự kỳ thi này?
Tất cả học sinh ở các trường công lập đều phải tham dự vào chương trình khảo thí trên toàn
tiểu bang. Các kỳ thi được tổ chức cho từng cấp lớp về môn đọc (lớp 3 đến lớp 8 và lớp10),
môn toán (lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11) và khoa học (lớp 5, 8 và một lần ở trung học).
Kỳ thi MTAS có thể phù hợp với một số học sinh của chương trình IEP, và bị khuyết tật về nhận
thức đáng kể. Học sinh có thể tham gia kỳ thi MTAS về đọc, toán và/hoặc khoa học thay cho kỳ
thi MCA. Nhóm IEP có trách nhiệm cứu xét xem học sinh sẽ tham dự ra sao trong lần khảo thí
toàn tiểu bang.
Đòi Hỏi Đủ Điều Kiện Thi MTAS giúp nhóm IEP biết ai phải tham dự kỳ thi MTAS. Xem Đòi Hỏi
Đủ Điều Kiện Dự Thi MTAS trên mạng lưới của MDE để biết thêm thông tin. (Theo đường nối
Districts, Schools and Educators > Teaching and Learning > Statewide Testing > Minnesota
Tests.)
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Yêu cầu thi đậu là như thế nào?
Học sinh không đậu hay rớt kỳ thi MTAS, và kỳ thi này không dùng để xem con quý vị có được
lên lớp hay không. Mỗi học sinh nhận một số điểm thuộc vào một trong bốn mức trình độ —
Không Đạt Tiêu Chuẩn Thay Thế, Đạt Một Phần Tiêu Chuẩn Thay Thế, Đạt Tiêu Chuẩn Thay
Thế và Vượt Tiêu Chuẩn Thay Thế.

Dạng thức của kỳ thi là thế nào?
Kỳ thi MTAS là khảo thí hiệu quả học tập do giáo viên của học sinh (hoặc nhân viên của khu
học chánh khác) tổ chức ở một địa điểm. Các tài tập trong bài thi hoàn toàn là về học tập và
đánh giá kỹ năng của con quý vị về đọc, toán và khoa học. Các bài tập trong kỳ thi MTAS dễ
hơn nhiều so với các câu hỏi của kỳ thi MCA. Các bài tập được đọc to và trình bày bằng hình
ảnh, biểu tượng và/hoặc vật thể để dễ hiểu hơn với học sinh cần hỗ trợ. Học sinh có thể trả lời
bằng nhiều cách ( như nói, chỉ hoặc dùng ánh mắt) để cho biết chúng biết điều gì về bài thi.

Kỳ thi MTAS đánh giá những kỹ năng nào?
Các yêu cầu của kỳ thi MTAS về môn đọc, toán và khoa học cho biết thông tin rất cụ thể về các
kỹ năng được đánh giá trong kỳ thi MTAS. Xem thêm về yêu cầu bài thi trên mạng lưới
của MDE. (Theo đường nối Districts, Schools and Educators > Teaching and Learning >
Statewide Testing > Test Specifications.)
Các mẫu ở từng mục sẽ giúp học sinh quen với dạng thức của kỳ thi và loại câu hỏi có trong
bài thi. Đến trang các mẫu ở từng mục trên mạng lưới MDE để biết thông tin vào các mẫu của
từng mục và hướng dẫn học sinh. (Theo đường nối Districts, Schools and Educators >
Teaching and Learning > Statewide Testing > Student Resources.)

Đọc
Kỳ thi MTAS môn Đọc gồm các bài thi đánh giá năng lực hiểu các đoạn văn ngắn hư cấu và
thực tế của học sinh. Các đoạn văn và bài thi có thể có kèm theo hình ảnh, biểu tượng và/hoặc
vật thể. Học sinh tham dự kỳ thi MTAS môn đọc có thể nghe đoạn văn, đọc đoạn văn cùng với
giáo viên hoặc tự đọc đoạn văn.

Toán Học
Kỳ thi MTAS môn Toán gồm các bài thi đánh giá khả năng hiểu các kỹ năng tính toán và tư duy
toán học. Các bài thi có thể được hỗ trợ bằng hình vẽ, tranh và/hoặc vật thể (như các hình
khối) để giúp học sinh hiểu mình đang được yêu cầu làm gì.

Khoa Học
Kỳ thi MTAS môn Khoa Học gồm các bài thi đánh giá khả năng hiểu về các ý tưởng và tiến
trình khoa học của học sinh. Các bài thi được hỗ trợ bằng hình vẽ, tranh và/hoặc vật thể
(như công cụ) để giúp học sinh hiểu mình đang được yêu cầu làm gì.
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Làm thế nào để xem kết quả thi MTAS của con tôi, của toàn trường và khu
học chánh?
Trường học của quý vị sẽ nhận báo cáo về từng học sinh của con quý vị và sẽ đưa thông tin
này cho quý vị. Báo cáo này cho biết điểm của con quý vị cho từng kỹ năng trong mỗi môn học
và điểm chung cho mỗi môn học, và cho biết mức thành tích của con quý vị trong kỳ thi MTAS.
Trường học có thể dùng thông tin này để đánh giá hiệu quả giảng dạy, nhóm IEP cũng có thể
muốn dùng thông tin này để đánh giá tiến trình học tập.
Kết quả của trường học và khu học chánh có ở đoạn Thẻ Báo Cáo Minnesota của Trung Tâm
Dữ Liệu trên mạng lưới của MDE. Vào đoạn Thẻ Báo Cáo Minnesota tại mạng lưới của MDE.
(Theo đường nối Data Center > Minnesota Report Card)

Muốn biết thêm thông tin thì nên liên lạc với:
Statewide Testing
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.mn.gov
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