
Hiểu Bản Báo Cáo Điểm số của PARCC đối với các Kỳ Thi Anh Ngữ/
Văn Học và Toán học

Cách Đọc Phiếu Báo Điểm Thi Của Con Quý Vị
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Niên học 2017 - 2018 là năm thứ tư của việc thẩm định PARCC về Anh Văn/Kỹ Năng Đọc-Viết và Toán phù hợp với 
các tiêu chuẩn của Đại Học Maryland và Chuẩn bị Nghề nghiệp. Các bài kiểm tra đo lường các kỹ năng phức tạp như 
suy luận và giải quyết vấn đề, với sự nhấn mạnh về hỗ trợ một cuộc tranh luận và tổng hợp bằng văn bản. Các thẩm 
định của PARCC đòi hỏi các học sinh đọc, viết và phản ảnh; phân tích và trình bày kết quả; và sử dụng thông tin từ 
nhiều nguồn trong một bối cảnh thực tế. Điểm số của PARCC nên được sử dụng cùng với kết quả học tập của học sinh, 
điểm của sổ học bạ và lời phê bình của giáo viên để tạo một hình ảnh rõ ràng về sự tiến bộ của học sinh đối với tiêu 
chuẩn học tập.

Thành Tích Chung - Học sinh nhận được một điểm toàn thể trong mỗi môn học mà thuộc vào một trong năm 
trình độ thành tích. Trình độ thành tích được xếp từ Trình độ 1 mà cho thấy rằng học sinh chưa đạt được mức 
kỳ vọng ở trình độ lớp cho đến Trình độ 5 mà cho biết học sinh đã vượt quá mức kỳ vọng của cấp lớp.
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Trên Đà cho Đại Học và Nghề Nghiệp - Học sinh đạt điểm 4 hay 5 hội đủ hay vượt qua kỳ vọng cấp lớp và đang 
chuẩn bị sẵn sàng cho các môn học ở cấp đại học khi tốt nghiệp trung học.

Đồ Thị Điểm – Đồ thị này cho thấy tầm điểm cho mỗi mức độ thành tích và cho thấy điểm của con quý vị rơi 
vào chỗ nào trong tầm điểm đó.
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4.
So Sánh Điểm Toàn Thể - Phần này cho thấy cách con quý vị đang học tập như thế nào so với các học sinh 
trong cùng lớp ở cùng một trường học, qua khu học của quận, và tiểu bang. Nó cũng ghi chi tiết tỷ lệ phần 
trăm học sinh đạt được ở các trình độ thành tích khác nhau và Phần Trăm Tiến Triển Học Sinh để đo lường sự 
tiến triển của từng cá nhân học sinh.
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Sự thật về Đánh giá và Thử nghiệm tại Maryland
Luật liên bang đòi hỏi tất cả các học sinh từ lớp 3-8 và 
trường trung học cấp III phải thẩm định trên toàn tiểu 
bang hàng năm.
Các nhà giáo dục ở Maryland thường tham gia rất 
nhiều vào việc phát triển và cải tiến các bài thi, từ việc 
phân tích các mục để xem xét sự thích hợp của các 
mục này. Maryland cũng là một thành viên của ban 
quản trị PARCC, giúp hướng dẫn các cuộc thi.
Phụ huynh của học sinh khuyết tật cần phải liên lạc 
với IEP của con họ hay nhóm 504 để thảo luận các 
tính tiếp cận và thích nghi thích đáng.
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Thành tích Đọc/Viết- Báo cáo về Anh ngữ so sánh điểm của con quý vị trong môn đọc và viết. Nó sẽ cho biết điểm 
số của con quý vị cho một tập hợp các câu hỏi trong những phạm vi này.  Tầm điểm số được cung cấp trên điểm số 
cá nhân của con quý vị để tham khảo. Phần này cũng bao gồm điểm trung bình của trường, khu học quận và tiểu 
bang.

Cách Đọc Phiếu Báo Điểm Thi Của Con Quý Vị Tiếp tục....

Phân Tích Điểm– Báo cáo điểm số cung cấp một phân tích về thành tích của con quý vị cho những kỹ năng cụ 
thể, để quý vị có thể thấy con quý vị đang học xuất sắc hay cần được trợ giúp thêm ở điểm nào. Mỗi phạm vi bao 
ồm một mũi tên so sánh thành tích của con quý vị với những học sinh đã đạt được kỳ vọng. Nó cũng bao gồm 
một mô tả các kỹ năng cần thiết để chứng tỏ một sự hiểu biết rõ ràng về các tiêu chuẩn của cấp lớp.

Điểm số thể hiện sự hiểu biết của học sinh về các tiêu 
chuẩn môn học cấp lớp vào cuối năm học.
Các báo cáo điểm số là công cụ mà giáo viên sử dụng để 
kế hoạch việc giảng dạy và trau dồi cho học sinh trong 
năm tới mà chuẩn bị cho những bước kế tiếp của học 
inh.
Các gia đình có thể sử dụng điểm số để bắt đầu cuộc trò 
chuyện với giáo viên của con em và nhân viên nhà 
trường về các điểm giỏi về học tập của con em và các 
ĩnh vực cần trau dồi của em.
Mọi người có thể cùng nhau quyết định cách tốt nhất 
để hỗ trợ nhu cầu học tập của học sinh ở trường học và 
ở nhà.

marylandpublicschools.org
marylandassessments.org
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Understand the Score- http://understandthescore.org/en-espanol/
Great Kids- greatschools.org/gk/common-core-test-guide

Achieve resources on standards- achieve.org/files/ResourcesforParentsandFamiliesonCCSSv2.pdf

Be a learning hero- http://bealearninghero.org/learning-tools/#results

PARCC practice tests- parcc.pearson.com/practice-tests

Trang Mạng Hữu Ích
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