Công cụ hỗ trợ ra quyết định về việc tham gia MCAS của học sinh khuyết tật
Các nhóm IEP và điều phối viên chương trình 504 có thể sử dụng biểu đồ quyết định dưới đây để đưa ra
quyết định hằng năm về việc học sinh tham gia MCAS một cách thích hợp. Hãy đưa ra quyết định riêng biệt
hằng năm trong từng lĩnh vực nội dung được đánh giá: ELA, toán học, khoa học và công nghệ/kỹ thuật.
Học sinh có IEP hoặc chương
trình 504 không?

Kh

Học sinh không đủ điều kiện làm bài kiểm tra có sự
điều chỉnh hoặc làm bài kiểm tra MCAS-Alt (bài
kiểm tra thay thế).
Học sinh phải làm bài kiểm tra MCAS tiêu chuẩn
bằng các tính năng trợ năng phổ biến, nếu cần.

Có

Học sinh có khả năng thể hiện
đầy đủ hoặc một phần kiến
thức và kỹ năng trong bài kiểm
tra trên máy tính hoặc trên giấy
theo tiêu chuẩn, có hoặc không
có sự điều chỉnh không?
Có

Kh

• Học sinh có khuyết tật nghiêm trọng về khả năng nhận thức
không? VÀ
• Có đang nỗ lực đạt các tiêu chuẩn học tập đã được sửa đổi sao
cho thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng theo cấp lớp không; VÀ
• Có đang tiếp nhận hướng dẫn chuyên sâu, phù hợp với đặc
điểm cá nhân để tiếp thu cũng như thể hiện kiến thức và kỹ năng
không; VÀ
• Có phải học sinh không có khả năng thể hiện đầy đủ hoặc một
phần kiến thức và kỹ năng trong bài kiểm tra theo tiêu chuẩn,
ngay cả khi có sự điều chỉnh hay không?
Kh

Có

Học sinh có khuyết tật nghiêm trọng và phức tạp1 có thể ngăn cản học
sinh thể hiện đầy đủ hoặc một phần kiến thức và kỹ năng trong bài kiểm
tra MCAS tiêu chuẩn ngay cả khi có sự điều chỉnh không?
(Ví dụ: Tình trạng khuyết tật nghiêm trọng về cảm xúc, hành vi, liên quan
đến sức khỏe, thần kinh, vận động hoặc giao tiếp)

VÀ
Học sinh đang cố gắng đạt được hoặc đạt được mức gần bằng kỳ vọng
theo cấp lớp
Kh

Học sinh cần làm bài kiểm tra
MCAS trên máy tính hoặc trên
giấy trong lĩnh vực nội dung với
các tính năng trợ năng và sự
điều chỉnh phù hợp

1

Có

Học sinh cần làm bài kiểm tra MCAS
trên máy tính hoặc trên giấy có hoặc
không có sự điều chỉnh; hoặc có thể
được xem xét cho hồ sơ học tập theo
“cấp lớp” hoặc “năng lực”

Nếu đáp ứng tất cả các tiêu
chí trên, học sinh sẽ được
xem xét tham gia làm bài
kiểm tra MCAS-Alt trong
lĩnh vực nội dung3

Quý vị có thể tham khảo chú thích và ví dụ về “khuyết tật phức tạp và nghiêm trọng” trên trang 6 của Hướng dẫn dành cho các nhà giáo
dục.
2 Tham khảo Hướng dẫn về hồ sơ theo cấp lớp và năng lực của MCAS để biết chi tiết và các yêu cầu khi nộp hồ sơ theo “cấp lớp” và “năng
lực”.
3
Học sinh tham gia làm bài kiểm tra MCAS-Alt ở trường trung học sẽ không được Xác định năng lực trong môn học được đánh giá và do đó
sẽ không đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trung học.

