Vietnamese
Kính gửi các phụ huynh của Trường Công Lập Seattle:
Năm nay, các học sinh lớp 3 đến lớp 10 sẽ thi bài đánh giá điểm chuẩn mới tạm thời cho môn toán. Bài
đánh giá điểm chuẩn được sử dụng để đo lường việc học hiểu của học sinh liên quan đến các tiêu chuẩn
đã được dạy. Và không phải để đo lường sự thành thạo hoặc mức tiến bộ. Điểm chuẩn có giá trị ở chỗ
giúp giáo viên và học sinh hiểu được mối liên quan đến các tiêu chuẩn cấp lớp đang được dạy. Những
đánh giá này là một phần trong công việc thực hiện Khung Hỗ Trợ Học Sinh Toàn Diện Multi-Tiered
Systems of Support (MTSS) của học khu và hướng đến kết quả công bằng cho mỗi và mọi học sinh của
chúng tôi.
Năm ngoái, chúng tôi đã hợp tác với nhà cung cấp để đưa các đánh giá điểm chuẩn tạm thời vào trong
20 trường học. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng các đánh giá mà chúng tôi đang sử dụng phản ánh cách
giảng dạy, tiêu chuẩn và nhân số học sinh. Giáo viên và học sinh đã cung cấp ý kiến đóng góp về cách bài
đánh giá này có thể hỗ trợ các quyết định giảng dạy của giáo viên, cũng như những thay đổi cần thiết để
đáp ứng nhu cầu cho tất cả học sinh.
Thông tin phản hồi từ các bài đánh giá là quan trọng, và chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng khi chúng tôi xây
dựng một kế hoạch cho toàn học khu để chuẩn bị cho năm học 2018-2019.
Bài đánh giá tạm thời của SPS sẽ có:
1.

Liên kết với ELA và phạm vi và trình tự Toán Học và giáo trình mà được học khu chọn lựa

2.

Liên kết với ELA và Math Common Core State Standards

3.

Liên quan đến văn hóa và đại diện cho nhân số học sinh của chúng tôi

4.

Được kiểm tra trong thời gian thực tiễn với học sinh và được điều chỉnh dựa trên ý kiến đóng
góp của giáo viên

2018-2019 Kế Hoạch cho Bài Đánh Gía Tạm Thời Môn Toán:
Bài đánh giá tạm thời môn toán sẽ có sẵn tại mỗi trường cho lớp 3 đến lớp 10, với các yêu cầu sử dụng:
•
•
•
•

Title I/LAP & Levy Schools : Ít nhất một cấp lớp trong khối lớp 3 đến lớp 5
Mẫu giáo – lớp 8: Chọn giữa THCS (lớp 6 – lớp 8) hoặc tiểu học (lớp 3 - lớp 5)
Các trường trung học: lớp 9 và lớp 10
Tất cả trường học khác: Các học sinh lớp 3 - lớp 8

Nếu quý vị muốn nhận kết quả đánh giá tạm thời của con mình, vui lòng yêu cầu tại buổi họp phụ huynh.
2018-2019 Kế Hoạch cho Bài Đánh Gía Tạm Thời ELA:
Năm nay sẽ là năm thứ hai thực hành bài đánh giá tạm thời, và các học sinh không bắt buộc phải thi
CenterPoint ELA trong năm học 2018-19. Nếu quý vị muốn biết liệu trường học của con mình có tham
gia đánh giá tạm thời ELA hay không, xin liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng.

