Tên:
SASID:
_____________________________

Khoa học và Công nghệ/Kỹ thuật

Lớp:   
Mùa xuân năm 2021
_____________________________

Điểm của Con em Quý vị:

Tên:

Mức Kết quả của Quý vị:

Đường gạch ngang bên dưới cho biết khoảng điểm mà con em quý vị có thể đạt được nếu làm bài trắc nghiệm nhiều lần.

Không Đạt
Đạt được Một phần
Đạt
Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi
440
470
500

Vượt mức mong đợi
Kết quả mong đợi
530
560

Con em của tôi đạt được kết quả như thế nào so với
toàn trường, khu học chánh và tiểu bang?
Con em Quý vị

Lớp

Điểm

Năm

Điểm Trung bình

Trường

2021

Khu học
chánh

MCAS Mùa xuân năm 2021
Báo cáo dành cho Phụ huynh/
Người giám hộ
Khu học chánh:

SASID:
Ngày sinh:

Trường:
Lớp:

Báo cáo này cho biết kết quả của con em quý vị trong bài trắc nghiệm Hệ thống Đánh giá Toàn diện Massachusetts
(MCAS) mùa xuân năm 2021. Với mỗi bài trắc nghiệm con em quý vị tham gia vào mùa xuân năm 2021, báo cáo cho biết
điểm của trẻ (từ 440 đến 560) và mức thành tích tương ứng. Xem đồ họa bên dưới để biết mô tả về từng mức thành tích.

Không Đạt
Đạt được Một phần
Đạt
Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi
440
470
500
Học sinh ở mức độ này
không đạt được kết quả
mong đợi cho cấp lớp
của các em trong môn
học này.

Tiểu
bang

Học sinh thực hiện ở
cấp độ này đạt một
phần kết quả mong đợi
cho cấp lớp trong môn
học này.

Vượt mức mong đợi
Kết quả mong đợi
530
560

Học sinh thực hiện ở
cấp độ này đạt một
phần kết quả mong đợi
cho cấp lớp trong môn
học này.

Học sinh thực hiện ở
cấp độ này đạt một
phần kết quả mong đợi
cho cấp lớp trong môn
học này.

GHI CHÚ: Do những gián đoạn trong việc dạy và học xảy ra vào năm học 2020-2021, có nhiều điểm khác biệt
quan trọng trên bài trắc nghiệm MCAS năm nay và kết quả của con em quý vị trên báo cáo này so với bài trắc
nghiệm MCAS vào các năm trước.

2019

Chúng tôi đã giảm lượng thời gian kiểm tra để giúp các nhà trường thích nghi với lịch học thay đổi.
Các câu hỏi bên dưới có thể giúp quý vị nói chuyện với con em quý vị và giáo viên của trẻ về kết quả học tập
hiện tại của trẻ trong lớp học Khoa học và Công nghệ/Kỹ thuật. Quý vị có thể tham khảo toàn bộ Hướng
dẫn dành cho Gia đình tương ứng với lớp của con em mình tại địa chỉ www.doe.mass.edu/highstandards,
trong đó có thông tin về kết quả mong đợi đến cuối năm học của con em quý vị.

Trong mỗi môn học, học sinh tham gia làm một nửa lượng bài trắc nghiệm như bình thường. Một số học sinh
tham gia Buổi 1 của bài trắc nghiệm, số khác tham gia Buổi 2.
Học sinh học từ xa có thể tham gia làm bài trắc nghiệm trên máy tính ngay tại nhà.

Nếu có thể thì nên sử dụng thông tin về thành tích của con em quý vị trong báo cáo này
bên cạnh các bài đánh giá khác, ví dụ như bài kiểm tra ở trường và bài tập trên lớp.
CÁC CÂU HỎI QUÝ VỊ CÓ THỂ HỎI

CON EM MÌNH:




TIẾNG ANH LỚP 3-8 NEXTGEN

CÁC CHỦ ĐỀ QUÝ VỊ CÓ
THỂ THẢO LUẬN

VỚI GIÁO VIÊN CỦA TRẺ:




Ngoài kết quả của con em quý vị, báo cáo cũng cho biết học sinh ở trường của con em quý vị và tiểu bang đạt
kết quả trắc nghiệm như thế nào, thành tích thay đổi như thế nào qua thời gian, tiến bộ học tập (phát triển) của
con em quý vị như thế nào so với các học sinh khác.
Trong năm 2021, tỷ lệ tham gia có sự khác nhau giữa các trường và khu học chánh, mức độ khác nhau tăng so với
các năm trước. Nếu tỷ lệ tham gia ở trường và/hoặc khu học chánh của con em quý vị năm nay thấp hơn các năm
trước, hãy lưu ý rằng kết quả theo trường và/hoặc khu học chánh có thể khác đi nếu có nhiều học sinh hơn tham
gia làm bài trắc nghiệm. Quý vị có thể tham khảo thông tin về tỷ lệ tham gia theo trường và khu học chánh tại
profiles.doe.mass.edu/statereport/participation.aspx.
Phía dưới mỗi trang có thông tin dành riêng cho các gia đình để giúp quý vị hỗ trợ việc học của con em mình ở
cấp lớp hiện tại. Truy cập liên kết để xem Hướng dẫn dành cho Gia đình để ôn lại kết quả mong đợi về kiến thức
và kỹ năng theo cấp lớp đối với con em quý vị trong từng môn học vào năm học 2021-2022.
Quý vị nên cân nhắc việc gặp hiệu trưởng, cố vấn hoặc giáo viên của con em mình để thảo luận về những lĩnh vực
có thể cần cải thiện và/hoặc các cách để giúp con em quý vị luôn cảm thấy thử thách và đạt hiệu quả ở mức cao.

VIETNAMESE GRADES 3-8 NEXTGEN

VIETNAMESE GRADES 3-8 NEXTGEN

Tên:
SASID:
_________________________________________

Ngữ văn Anh

Lớp:   
Mùa xuân năm 2021
________________________________________

Tên:
SASID:
_________________________________________________

Điểm của Con em Quý vị:

Mức Kết quả của Quý vị:

Đường gạch ngang bên dưới cho biết khoảng điểm mà con em quý vị có thể đạt được nếu làm bài trắc nghiệm nhiều lần.

Không Đạt
Đạt được Một phần
Đạt
Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi
440
470
500

Lớp

Điểm

Năm

Trường

2021

Khu học
chánh

Đường gạch ngang bên dưới cho biết khoảng điểm mà con em quý vị có thể đạt được nếu làm bài trắc nghiệm nhiều lần.

Vượt mức mong đợi
Kết quả mong đợi
530
560

Phần trăm Tiến bộ của Học sinh năm 2021

Phần trăm tiến bộ của học sinh (1-99) so sánh tiến bộ của con
em quý vị với các học sinh khác có điểm MCAS tương tự trước
đó ở trường, khu học chánh và tiểu bang của trẻ như thế nào?

Con em của tôi đạt được kết quả như thế nào so với
toàn trường, khu học chánh và tiểu bang?
Điểm Trung bình

Tiến bộ Thấp hơn

Con em Quý vị

Tiểu
bang

Tiến bộ Cao hơn

Không Đạt
Đạt được Một phần
Đạt
Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi
440
470
500

Điểm

20

40
60
Trung bình Tiểu bang





CÁC CHỦ ĐỀ QUÝ VỊ CÓ
THỂ THẢO LUẬN

VỚI GIÁO VIÊN CỦA TRẺ:
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Trường

Khu học
chánh

Tiểu
bang

80

Con em Quý vị

Tiến bộ Cao hơn

Trường
Khu học chánh

2019
1

99

20

40
60
Trung bình Tiểu bang

80

99

Các câu hỏi bên dưới có thể giúp quý vị nói chuyện với con em quý vị và giáo viên của trẻ về kết quả học tập
hiện tại của trẻ trong lớp học Toán học. Quý vị có thể tham khảo toàn bộ Hướng dẫn dành cho Gia đình
tương ứng với lớp của con em mình tại địa chỉ www.doe.mass.edu/highstandards, trong đó có thông tin về kết
quả mong đợi đến cuối năm học của con em quý vị.

Các câu hỏi bên dưới có thể giúp quý vị nói chuyện với con em quý vị và giáo viên của trẻ về kết quả học tập
hiện tại của trẻ trong lớp học Ngữ văn Anh. Quý vị có thể tham khảo toàn bộ Hướng dẫn dành cho Gia
đình tương ứng với lớp của con em mình tại địa chỉ www.doe.mass.edu/highstandards, trong đó có thông tin
về kết quả mong đợi đến cuối năm học của con em quý vị.

CON EM MÌNH:

Năm

Điểm Trung bình

2021

Khu học chánh
1

Phần trăm Tiến bộ của Học sinh năm 2021

Tiến bộ Thấp hơn

Con em Quý vị

Vượt mức mong đợi
Kết quả mong đợi
530
560

Phần trăm tiến bộ của học sinh (1-99) so sánh tiến bộ của con em
quý vị với các học sinh khác có điểm MCAS tương tự trước đó.

Con em của tôi đạt được kết quả như thế nào so với
toàn trường, khu học chánh và tiểu bang?

Lớp

Trường

2019

CÁC CÂU HỎI QUÝ VỊ CÓ THỂ HỎI

_______________________________________________

Điểm của Con em Quý vị:

Mức Kết quả của Quý vị:

Con em Quý vị

Toán

Lớp:   
Mùa xuân năm 2021

CÁC CÂU HỎI QUÝ VỊ CÓ THỂ HỎI

CON EM MÌNH:




CÁC CHỦ ĐỀ QUÝ VỊ CÓ
THỂ THẢO LUẬN

VỚI GIÁO VIÊN CỦA TRẺ:
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§ Thông tin nhà trường cung cấp cho thấy con em quý vị được hỗ trợ tiếp cận đặc biệt (được đọc to bài trắc nghiệm ELA)
theo yêu cầu trong IEP của trẻ hoặc chương trình 504.

Trang 2 / 4

Trang 3 / 4

