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Bảng Đề Mục về Mô Hình Kết Quả Hoạt Động của Trường Năm 2014 

Trường Tiểu Học 
 

DPS sử dụng Mô Hình Kết Quả Hoạt Động của Trường để xác định sự thành công của trường có liên 
quan đến bộ tiêu chí được công nhận đáp ứng các yêu cầu của học khu và tiểu bang. 

 

 

 

 

 

   



 

Bảng Đề Mục về Mô Hình Kết Quả Hoạt Động của Trường Năm 2014 
 

Trường Tiểu Học 
 
Mục đích của tài liệu này là cung cấp thông tin chi tiết về từng hạng mục SPF và các quy tắc quyết định 
được sử dụng để xác định liệu trường không đạt tiêu chuẩn, đang tiếp cận tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn, 
hoặc (đối với một vài hạng mục) vượt tiêu chuẩn. 
 
Các tính toán hạng mục SPF bao gồm dữ liệu hai năm (nghĩa là năm học 2012-2013 và 2013-2014). Nếu 
chỉ có dữ liệu một năm, thì chỉ một năm được sử dụng. Mỗi năm được đánh giá riêng biệt, sau đó sử 
dụng ma trận để kết hợp các sổ điểm hai năm thành một tín hiệu hạng mục. 
 

I. Chương trình giáo dục có phải là một thành công không? 

1.  Sự Tiến Bộ của Học Sinh Theo Thời Gian–Phát triển 
Học sinh có phát triển đủ hoặc đáng kể theo thời gian không?   

 
Sự tiến bộ của học sinh theo thời gian bao gồm các biện pháp đánh giá sự tiến bộ theo chiều dọc của học 
sinh bằng (1*) phân vị phát triển trung bình, (2*) phân vị phát triển trung bình so với các trường tương tự, 
(3*) tiến bộ bắt kịp, (4*) tiến bộ duy trì, (5*) gia tăng ghi danh liên tục, (6) tiến bộ COALT, (7*) gia tăng 
nhóm tách rời (ELL, FRL, và dân tộc thiểu số), (8*) so sánh sự gia tăng nhóm tách rời (ELL, FRL, và dân 
tộc thiểu số), (9*) so sánh nhóm tách rời học sinh khuyết tật, (10*) phát triển ACCESS, (11*) phát triển 
DRA2/EDL2, và (12*) phát triển DRA2/EDL2 ở các trường tương tự. 
 
*Chỉ áp dụng đối với những trường có trên 16 điểm kiểm tra bao gồm SAR. (Xem Bảng Chú Giải 
Thuật Ngữ để biết định nghĩa bao gồm SAR) 
 
 

1.1a-c Phân Vị Phát Triển Trung Bình TCAP: Phân vị phát triển trung bình CSAP của trường học 
có ở mức hoặc trên 50 không?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình dưới 35. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Phân vị phát triển trung bình ở mức hoặc trên 35 và dưới 50. 

4. Đạt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình ở mức hoặc trên 50 và dưới 65. 
6. Vượt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình trên 65. 

1.1a=Đọc; 1.1b=Toán; 1.1c=Viết 
 
 

Năm 2 
Năm 1 

0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 6. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 4. Đạt 
6. Vượt mức 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 4. Đạt 6. Vượt mức 
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1.2a-c Phân vị phát triển trung bình TCAP so với các Trường tương tự: Trường có tiến bộ tương 
tự hoặc tốt hơn so với những trường tương tự về TCAP không?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình dưới hơn 10 phân vị so với mức trung bình 

nhóm trường. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Phân vị phát triển trung bình trên 5 phân vị nhưng dưới 10 phân vị so với 
mức trung bình nhóm trường. 

4. Đạt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình trên hoặc dưới trong vòng 5 phân vị so với 
mức trung bình nhóm trường. 

6. Vượt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình trên ít nhất 5 phân vị so với mức trung bình 
nhóm trường. 

1.2a=Đọc; 1.2b=Toán; 1.2c=Viết 
 

Năm 2 
Năm 1 

0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 6. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 4. Đạt 
6. Vượt mức 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 4. Đạt 6. Vượt mức 

 
 

1.3a Tiến Bộ Bắt Kịp–Đọc: Tỷ lệ phần trăm học sinh tiến lên mức độ hiệu quả hoạt động cao hơn* 
về TCAP có đạt tiêu chuẩn không?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 

động TCAP cao hơn dưới 20%. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 
động TCAP cao hơn ít nhất 20% nhưng dưới 30%. 

4. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 
động TCAP cao hơn ít nhất 30%. 

1.3b Tiến Bộ Bắt Kịp–Toán: Tỷ lệ phần trăm học sinh tiến lên mức độ hiệu quả hoạt động cao hơn* 
về TCAP có đạt tiêu chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 

động TCAP cao hơn dưới 20%. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 
động TCAP cao hơn ít nhất 20% nhưng dưới 30%. 

4. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 
động TCAP cao hơn ít nhất 30%. 

1.3c Tiến Bộ Bắt Kịp–Viết: Tỷ lệ phần trăm học sinh tiến lên mức độ hiệu quả hoạt động cao hơn* 
về TCAP có đạt tiêu chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 

động TCAP cao hơn dưới 30%. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 
động TCAP cao hơn ít nhất 30% nhưng dưới 40%. 

4. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường chuyển lên mức độ hiệu quả hoạt 
động TCAP cao hơn ít nhất 40%. 

*Thành Thạo Một Phần được chia làm Thành Thạo Một Phần Thấp và Thành Thạo Một Phần Cao. Việc chuyển từ PP Thấp 
lên PP Cao được xem là bắt kịp. 
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Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

 
 

1.4a-c Tiến bộ duy trì:  Tỷ lệ phần trăm học sinh ở mức độ hiệu quả hoạt động Thành Thạo hoặc 
Nâng Cao về TCAP có đạt tiêu chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức độ hiệu quả hoạt động TCAP 

cao dưới 70%. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức độ hiệu quả hoạt động TCAP 
cao ít nhất 70% nhưng dưới 80%. 

4. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức độ hiệu quả hoạt động TCAP 
cao ít nhất 80%. 

1.4.a=Đọc; 1.4.b=Toán; 1.4.c=Viết 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

 
1.5a-c Gia tăng ghi danh liên tục: Phân vị phát triển trung bình TCAP của học sinh ghi danh liên tục 
có cao hơn phân vị phát triển trung bình của học sinh không ghi danh liên tục không*? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình dưới hơn 5 phân vị so với mức trung bình 

học khu). 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Phân vị phát triển trung bình của những học sinh ghi danh liên tục của 
trường trong phạm vi trên dưới 5 phân vị so với trung bình học khu. 

4. Đạt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình của những học sinh ghi danh liên tục của 
trường hơn 5 phân vị trên mức trung bình của học khu. 

*Lưu ý: Nhóm so sánh là những học sinh trong học khu không ghi danh liên tục trong bất kỳ một trường nào.  1.5a=Đọc; 
1.5b=Toán; 1.5c=Viết 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 
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1.6 Tiến bộ COALT:  Tỷ lệ học sinh cải thiện (nếu dưới mức Phát Triển) hoặc duy trì (nếu ở mức 
hoặc trên mức Phát Triển) mức độ hiệu quả hoạt động COALT có đạt tiêu chuẩn không?* 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường cải thiện hoặc duy trì mức độ hiệu 

quả hoạt động COALT dưới 20%. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường cải thiện hoặc duy trì mức độ hiệu 
quả hoạt động COALT ít nhất 20% nhưng dưới 50%. 

4. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường cải thiện hoặc duy trì mức độ hiệu 
quả hoạt động COALT ít nhất 50%. 

*Lưu ý: Tất cả các môn học COALT được kết hợp trong biện pháp này. Những học sinh chuyển từ các kỳ kiểm tra COALT 
sang TCAP được xem là cải thiện. 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

 
 

1.7a-c Gia tăng nhóm tách rời:  Phân vị phát triển trung bình của trường về TCAP đối với bữa trưa 
miễn phí/giá rẻ, dân tộc thiểu số, và người học tiếng Anh có ở mức hoặc trên 50 không? 

 
Trong mỗi trường, chỉ những nhóm trọng tâm có trên 16 học sinh có trong SAR mới được bao gồm. (Để 
tìm hiểu định nghĩa về nhóm trọng tâm, vui lòng tham khảo bảng chú giải thuật ngữ). Gia tăng nhóm tách 
rời được tính toán bằng cách trước tiên tính MGP của nhóm tách rời, sau đó sử dụng cùng tiêu chuẩn 
trong 1.1a-c để xác định số điểm đạt được. Từng môn học – Đọc, Viết, và Toán – đạt được 3 điểm với tối 
đa 9 điểm. 
 

0 điểm Phân vị phát triển trung bình dưới 35. 
1 điểm Phân vị phát triển trung bình ở mức hoặc trên 35 và dưới 50. 
2 điểm Phân vị phát triển trung bình ở mức hoặc trên 50 và dưới 65. 
3 điểm Phân vị phát triển trung bình trên 65. 

 
Trường được đánh giá dựa trên tỷ lệ phần trăm số điểm đạt được trong số điểm có khả năng. 
 

1.7a-c Gia tăng nhóm tách rời tiếp theo:  Nhóm tách rời của trường đã thực hiện tốt như thế nào?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Trường đạt được dưới 33% số điểm gia tăng nhóm tách rời. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Trường đạt được ít nhất 33% nhưng dưới 65% điểm gia tăng nhóm tách 
rời. 

2. Đạt tiêu chuẩn Trường đạt được ít nhất 65% nhưng dưới 80% điểm gia tăng nhóm tách 
rời. 

3. Vượt tiêu chuẩn Trường đạt được ít nhất 80% điểm gia tăng nhóm tách rời.  
1.7a=ELL; 1.7b=FRL; 1.7c=Dân tộc thiểu số 
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Năm 2 
Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 3. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 
3. Vượt mức 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 3. Vượt mức 

 
 

1.8 a-c So sánh gia tăng nhóm tách rời:  Các nhóm trọng tâm của trường có gia tăng bằng hoặc tốt 
hơn so với nhóm tham khảo của trường không?  

 
Trong mỗi trường, chỉ những nhóm trọng tâm và nhóm tham khảo có trên 16 học sinh có trong SAR mới 
được bao gồm. (Để biết về định nghĩa các nhóm trọng tâm và nhóm tham khảo, vui lòng xem bảng chú 
giải thuật ngữ). So sánh sự gia tăng nhóm tách rời được tính toán bằng cách trước tiên tính MGP của 
nhóm tách rời và nhóm trọng tâm, sau đó sử dụng tiêu chuẩn dưới đây để xác định số điểm đạt được. 
Từng môn học – Đọc, Viết, và Toán – đạt được 2 điểm với tối đa 6 điểm. 
 

0 điểm Nếu MGP của nhóm trọng tâm thấp hơn nhóm tham khảo trên 10 phân vị 
1 điểm Nếu MGP của nhóm trọng tâm thấp hơn trong vòng 10 phân vị dưới mức nhóm tham 

khảo 
2 điểm Nếu MGP của nhóm trọng tâm bằng hoặc cao hơn nhóm tham khảo 

 
Trường được đánh giá dựa trên tỷ lệ phần trăm số điểm đạt được trong số điểm có khả năng. 
 

1.8 a-c Gia tăng nhóm tách rời tiếp theo:  Nhóm trọng tâm của trường thực hiện tốt như thế nào so 
với nhóm tham khảo?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Trường đạt được dưới 50% số điểm so sánh sự gia tăng nhóm tách rời. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Trường đạt được ít nhất 50% nhưng dưới 74% điểm gia tăng nhóm tách 
rời. 

2. Đạt Trường đạt được ít nhất 74% điểm gia tăng nhóm tách rời.  
1.8a=ELL; 1.8b=FRL; 1.8c=Dân tộc thiểu số 
 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

  
 

1.9 So sánh sự tiến bộ nhóm học sinh khuyết tật:  Học sinh khuyết tật của trường có tiến bộ bằng 
hoặc tốt hơn học sinh khuyết tật của toàn tiểu bang không?  
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Trong mỗi trường, chỉ trên 16 học sinh có trong SAR mới được bao gồm. So sánh sự gia tăng nhóm tách 
rời được tính toán bằng cách trước tiên tính MGP của học sinh khuyết tật trong trường, sau đó so sánh với 
MGP của tiểu bang. Từng môn học – Đọc, Viết, và Toán – đạt được 2 điểm với tối đa 6 điểm. 

0 điểm MGP của học sinh khuyết tật trong trường thấp hơn MGP của tiểu bang 5 phân vị. 
1 điểm MGP của học sinh khuyết tật trong trường bằng hoặc trong vòng 5 phân vị MGP 

của tiểu bang.  
2 điểm MGP của học sinh khuyết tật trong trường cao hơn MGP của tiểu bang 5 phân vị.  

 
Trường được đánh giá dựa trên tỷ lệ phần trăm số điểm đạt được trong số số điểm có khả năng. 
 

1.9 Sự tiến bộ nhóm học sinh khuyết tật tiếp theo:  Học sinh khuyết tật của trường thực hiện tốt 
như thế nào so với tiểu bang?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Trường đạt được dưới 50% số điểm so sánh sự gia tăng nhóm tách rời. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Trường đạt được ít nhất 50% nhưng dưới 74% điểm gia tăng nhóm tách 
rời. 

4. Đạt Trường đạt được ít nhất 74% điểm gia tăng nhóm tách rời.  
 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

 
 

1.10 Phân vị phát triển trung bình ACCESS: Phân vị phát triển trung bình ACCESS của trường 
học có ở mức hoặc trên 50 không?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình dưới 35. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Phân vị phát triển trung bình ở mức hoặc trên 35 và dưới 50. 

4. Đạt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình ở mức hoặc trên 50 và dưới 65. 
6. Vượt tiêu chuẩn Phân vị phát triển trung bình trên 65. 

 
Năm 2 

Năm 1 
0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 6. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 4. Đạt 
6. Vượt mức 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 4. Đạt 6. Vượt mức 
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1.11 Phát triển DRA2/EDL2: Tỷ lệ phần trăm của học sinh có tiến bộ về trình độ DRA/EDL có đáp 
ứng tiêu chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh có tiến bộ về DRA2/EDL2 của trường dưới 

50%. 
2. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh có tiến bộ về DRA2/EDL2 của trường ít nhất 
50% nhưng dưới 75%. 

4. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh có tiến bộ về DRA2/EDL2 của trường ít nhất 
75%. 

 
Năm 2 

Năm 1 
0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

 
1.12 Sự phát triển DRA2/EDL2 so với các Trường tương tự: Trường có số học sinh bằng hoặc 
nhiều hơn đạt tiến bộ thích hợp về DRA2/EDL2 so với các trường tương tự không?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường có tiến bộ về DRA2/EDL2 dưới hơn 

5 điểm phần trăm so với phần trăm của nhóm trường. 
4. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường có tiến bộ về DRA2/EDL2 bằng 

hoặc hơn phần trăm của nhóm trường trừ 5 điểm phần trăm. 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 4. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 

 
1.13a-d Sự Tiến Bộ TCAP lớp 10 đến COACT lớp 11 (Chỉ HS) : Đây là hạng mục không áp dụng 
đối với cấp lớp tiểu học. 

 

2. Mức Độ Thành Tích của Học Sinh–Tình trạng  
Mức độ thành tích của trường có cao không? 

 
Tình trạng thành tích của học sinh bao gồm các biện pháp đánh giá của tiểu bang sau đây: (1*) tỷ lệ phần 
trăm học sinh đạt số điểm thành thạo hoặc nâng cao về TCAP, (2*) tình trạng TCAP ở các trường tương 
tự, (3*) thành tích đối với các nhóm học sinh cụ thể tách rời (ELL, SPED, FRL, và dân tộc thiểu số), (4) 
khả năng biết đọc biết viết sớm theo chỉ tiêu của DRA2/EDL2, (5*) tỷ lệ phần trăm học sinh đạt số điểm 
nâng cao về TCAP, và (6) tỷ lệ phần trăm học sinh đạt số điểm trên mức thành thạo trong kỳ đánh giá 
ACCESS. 
 
*Chỉ áp dụng đối với những trường có trên 16 điểm kiểm tra bao gồm SAR. 
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2.1a % Thành Thạo TCAP–Đọc: Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao có đạt tiêu 
chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường dưới 35%. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 
35% nhưng dưới 50%. 

2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 
50%. 

2.1b % Thành Thạo TCAP–Toán: Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao có đạt tiêu 
chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường dưới 35%. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 
35% nhưng dưới 50%. 

2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 
50%. 

2.1c % Thành Thạo TCAP–Viết: Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao có đạt tiêu 
chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường dưới 25%. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 
25% nhưng dưới 40%. 

2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 
40%. 

 
Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

 
 
 
 
 
 

2.2a-c % TCAP Thành thạo so với các Trường tương tự: Trường có thành tích tương tự hoặc tốt 
hơn so với những trường tương tự về TCAP không?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao dưới hơn 10 điểm 

phần trăm so với tỷ lệ nhóm trường. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao dưới hơn 5 như thấp 
hơn 10 điểm phần trăm so với tỷ lệ nhóm trường. 

2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao trên dưới 5 điểm 
phần trăm so với tỷ lệ nhóm trường. 

3. Vượt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao trên ít nhất 5 điểm 
phần trăm so với tỷ lệ nhóm trường. 

 2.2a=Đọc; 2.2b=Toán; 2.2c=Viết 
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Năm 2 
Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 3. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 
3. Vượt mức 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 3. Vượt mức 

 
2.3a-c Tình trạng nhóm tách rời: 

 
Trong mỗi trường, chỉ những nhóm trọng tâm có trên 16 học sinh có trong SAR mới được bao gồm. (Để 
tìm hiểu định nghĩa về nhóm trọng tâm, vui lòng tham khảo bảng chú giải thuật ngữ). Tình trạng nhóm 
tách rời được tính toán bằng cách trước tiên tính tỷ lệ phần trăm học sinh Thành Thạo hoặc Nâng Cao về 
TCAP trong từng nhóm tách rời, sau đó sử dụng cùng tiêu chuẩn trong 2.1a-c để xác định số điểm đạt 
được. Từng môn học – Đọc, Viết và Toán – đạt được 2 điểm với tối đa 6 điểm. (Trong SPF 2014, Khoa 
Học được bao gồm trong phần ma trận Năm Học Trước 2012-2013, với tối đa 8 điểm) 
 

% Thành Thạo TCAP–Đọc 
0 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường dưới 35%. 
1 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 35% nhưng 

dưới 50%. 
2 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 50%. 
% Thành Thạo TCAP–Toán 
0 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường dưới 35%. 
1 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 35% nhưng 

dưới 50%. 
2 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 50%. 
% Thành Thạo TCAP–Viết 
0 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường dưới 25%. 
1 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 25% nhưng 

dưới 40%. 
2 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 40%. 

 
% Thành Thạo TCAP–Khoa Học (Trong SPF 2014, Khoa Học chỉ có trong năm trước 2012-
2013) 
0 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường dưới 15%. 
1 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 15% nhưng 

dưới 30%. 
2 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh thành thạo hoặc nâng cao của trường ít nhất 30%. 

Trường được đánh giá dựa trên tỷ lệ phần trăm số điểm đạt được trong số số điểm có khả năng. 
 

2.3a-c Tình trạng nhóm tách rời:  Nhóm tách rời của trường đã thực hiện tốt như thế nào?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Trường đạt được dưới 40% số điểm tình trạng nhóm tách rời. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Trường đạt được ít nhất 40% nhưng dưới 65% số điểm tình trạng nhóm 
tách rời. 

2. Đạt tiêu chuẩn Trường đạt được ít nhất 65% số điểm tình trạng nhóm tách rời. 
2.3a=ELL; 2.3b=FRL; 2.3c=Dân tộc thiểu số 
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Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

 
2.4 So sánh tình trạng nhóm tách rời học sinh khuyết tật:  Học sinh khuyết tật của trường thực 
hiện tốt như thế nào so với tiểu bang?  

 
Trong mỗi trường, chỉ trên 16 học sinh có trong SAR mới được bao gồm. So sánh tình trạng nhóm tách 
rời học sinh khuyết tật được tính toán bằng cách trước tiên tính tỷ lệ phần trăm học sinh khuyết tật Thành 
Thạo hoặc Nâng Cao về TCAP MGP, sau đó so sánh với tỷ lệ phần trăm Thành Thạo hoặc Nâng Cao của 
tiểu bang. Từng môn học – Đọc, Viết và Toán – đạt được 2 điểm với tối đa 6 điểm. (Trong SPF 2014, 
Khoa Học được bao gồm trong phần ma trận Năm Học Trước 2012-2013, với tối đa 8 điểm) 

0 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh khuyết tật của trường ở mức Thành Thạo hoặc Nâng 
Cao dưới 5 so với tỷ lệ của tiểu bang. 

1 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh khuyết tật của trường ở mức Thành Thạo hoặc Nâng 
Cao bằng hoặc trên dưới 5 so với tỷ lệ của tiểu bang. 

2 điểm Tỷ lệ phần trăm học sinh khuyết tật của trường ở mức Thành Thạo hoặc Nâng 
Cao trên ít nhất 5 so với tỷ lệ của tiểu bang. 

Trường được đánh giá dựa trên tỷ lệ phần trăm số điểm đạt được trong số số điểm có khả năng. 
 

2.4 Tình trạng của nhóm học sinh khuyết tật tiếp theo:  Học sinh khuyết tật của trường thực hiện 
tốt như thế nào so với tiểu bang?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Trường đạt được dưới 40% số điểm so sánh tình trạng nhóm tách rời. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Trường đạt được ít nhất 40% nhưng dưới 65% số điểm so sánh tình trạng 
nhóm tách rời. 

2. Đạt Trường đạt được ít nhất 65% số điểm so sánh tình trạng nhóm tách rời.  
 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

 
 

2.5 % TCAP Nâng Cao: Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt điểm nâng cao trong các kỳ kiểm tra TCAP có 
đạt tiêu chuẩn (kết hợp tất cả các môn học) không? (Trong SPF 2014, Khoa Học chỉ có trong năm 
trước 2012-2013) 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức độ nâng cao dưới 5%. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức độ nâng cao ít nhất 5% 
nhưng dưới 10%. 

2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức độ nâng cao ít nhất 10% 
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Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

 
 

2.6 % ACCESS ở Mức mong đợi: Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt được ở mức hoặc trên mức mong 
đợi trong Kết Hợp Tổng Hợp và Đọc Viết ở cấp lớp có đáp ứng tiêu chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức mong đợi cấp lớp dưới 30%. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức mong đợi cấp lớp ít nhất 
30% nhưng dưới 45%. 

2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức mong đợi cấp lớp ít nhất 
45% nhưng dưới 65%. 

3. Vượt Tiêu Chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh của trường ở mức mong đợi cấp lớp cao hơn 
hoặc bằng 65%. 

 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 3. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 
3. Vượt mức 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 3. Vượt mức 

 
 

2.7 DRA2/EDL2: Tỷ lệ phần trăm học sinh đọc ở mức hoặc trên mức cấp lớp có đạt tiêu chuẩn 
không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh ở mức hoặc trên cấp lớp dưới 30%. 
1. Đang tiếp cận tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh ở mức hoặc trên cấp lớp ít nhất 30% nhưng 

dưới 50%. 
2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phần trăm học sinh ở mức hoặc trên cấp lớp ít nhất 50%. 

 

3.  Mức Độ Sẵn Sàng Sau Bậc Trung Học—Gia tăng 
Tiêu chí này không áp dụng đối với bậc tiểu học. 

 

4.  Mức Độ Sẵn Sàng Sau Bậc Trung Học—Tình trạng 
Tiêu chí này không áp dụng đối với bậc tiểu học. 

 
5. Sự Tham Gia của Học Sinh 
Học sinh của trường có tham gia không? 
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Sự Tham Gia của Học Sinh được đánh giá theo (1) tỷ lệ tham gia học, (2) kết quả khảo sát sự hài lòng của 
học sinh, và (3) các chương trình tại trung tâm được giới thiệu.. Biện pháp đánh giá 5.3, các giới thiệu 
chương trình tại trung tâm, được bao gồm trong tính điểm mô hình toàn diện, nhưng không bao gồm trong 
tính điểm Tiêu Chí Tham Gia của Học Sinh.  
 

5.1 Tỷ lệ tham gia học: Tỷ lệ tham gia học của trường có đáp ứng tiêu chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ tham gia học trung bình của học sinh của trường dưới 93%. 
1. Đang tiếp cận tiêu chuẩn Tỷ lệ tham gia học trung bình của học sinh của trường ít nhất 93% 

nhưng dưới 94%.  
2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ tham gia học trung bình của học sinh của trường ít nhất 94% 

nhưng dưới 95%.  
3. Vượt Tiêu Chuẩn Tỷ lệ tham gia học trung bình của học sinh của trường ít nhất 95%. 

 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 3. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 
3. Vượt mức 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 3. Vượt mức 

 
5.2 Sự Hài Lòng Của Học Sinh: Tỷ lệ phản hồi tích cực có đạt tiêu chuẩn không?* 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi tích cực dưới 80%. 
1. Đang tiếp cận tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi tích cực ít nhất 80%, nhưng dưới 85%. 
2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi tích cực ít nhất 85%, nhưng dưới 90%. 
3. Vượt tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi tích cực ít nhất 90%. 

*yêu cầu tỷ lệ phản hồi tối thiểu 50% mới đủ điều kiện đạt điểm trong biện pháp đánh giá này 
 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 3. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 
3. Vượt mức 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 2. Đạt 3. Vượt mức 

 
5.3 Các giới thiệu chương trình tại trung tâm: Trường có giới thiệu các chương trình tại trung tâm không? 
0 điểm Trường không giới thiệu bất kỳ chương trình tại trung tâm nào trong 2 năm trước. 
1 điểm Trường giới thiệu tổng cộng 1 hoặc 2 chương trình tại trung tâm trong 2 năm trước. 
2 điểm Trường giới thiệu tổng cộng 3 hoặc 4 chương trình tại trung tâm trong 2 năm trước. 
3 điểm Trường giới thiệu trên 5 chương trình tại trung tâm trong 2 năm trước. 
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II. Công tác tổ chức có đạt hiệu quả và được thực hiện tốt không? 

6.  Sĩ Số Học Sinh Ghi Danh Học 
Sĩ số học sinh ghi danh học được tính theo (1) tỷ lệ ghi danh lại so với các trường tương tự và (2) tỷ lệ 
phần trăm học sinh ghi danh trong toàn năm so với các trường tương tự. Biện pháp đánh giá 6.4, thay đổi 
sĩ số học sinh ghi danh, được bao gồm trong tính điểm mô hình toàn diện, nhưng không bao gồm trong 
tính điểm Tiêu Chí Ghi Danh của Học Sinh.  
 

6.1 Tỷ lệ ghi danh lại so với các Trường tương tự: Trường có tỷ lệ ghi danh lại bằng hoặc tốt hơn 
so với các trường tương tự không?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ ghi danh lại dưới hơn 5% điểm so với nhóm trường. 
1. Đang tiếp cận tiêu chuẩn Tỷ lệ ghi danh lại trên dưới trong vòng 5% điểm so với nhóm trường. 
2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ ghi danh lại trên hơn 5% điểm so với nhóm trường. 

 
Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

 
6.2 % Ghi danh cả năm so với các trường tương tự: Trường có tỷ lệ phần trăm học sinh ghi danh 
cả năm bằng hoặc cao hơn so với các trường tương tự không?  
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ ghi danh cả năm dưới hơn 5% điểm so với nhóm trường. 
1. Đang tiếp cận tiêu 
chuẩn 

Tỷ lệ ghi danh cả năm trên dưới trong vòng 5% điểm so với nhóm 
trường. 

2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ ghi danh cả năm trên hơn 5% điểm so với nhóm trường hoặc tỷ lệ 
ghi danh của năm hiện tại trên 95%. 

Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

 
 

6.3 Tỷ Lệ Bỏ Học CDE: Biện pháp đánh giá này không áp dụng đối với bậc tiểu học. 
 
 

6.4 Thay đổi sĩ số ghi danh của học sinh: Trường có sự thay đổi tích cực nào trong việc ghi danh 
của học sinh không? 
0 điểm Trường có dưới 2 điểm phần trăm cuối cùng đạt được. 
1 điểm Trường có điểm phần trăm cuối cùng đạt được từ 2 đến 3 điểm phần trăm. 
2 điểm Trường có điểm phần trăm cuối cùng đạt được trên 4 điểm phần trăm. 
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7. Sự Hài Lòng Của Phụ Huynh 
Phụ huynh có hài lòng với trường không? 

 
Tiêu chí về sự Hài Lòng của Phụ Huynh được đánh giá theo (1) kết quả khảo sát về sự hài lòng của phụ 
huynh và (2) tỷ lệ trả lời khảo sát về sự hài lòng của phụ huynh.  
 

7.1 Sự Hài Lòng Của Phụ Huynh: Tỷ lệ phản hồi tích cực có đạt tiêu chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi tích cực dưới 78%. 
2. Đang tiếp cận tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi tích cực ít nhất 78%, nhưng dưới 82%. 
4. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi tích cực ít nhất 82%, nhưng dưới 90%. 
6. Vượt tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi tích cực ít nhất 90%. 

 
Năm 2 

Năm 1 
0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 6. Vượt mức 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 
2. Đang tiếp cận 0. Không đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 
4. Đạt 2. Đang tiếp cận 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 4. Đạt 
6. Vượt mức 2. Đang tiếp cận 4. Đạt 4. Đạt 6. Vượt mức 

 
7.2 Tỷ lệ Phản Hồi Của Phụ Huynh: Tỷ lệ phản hồi của phụ huynh có đạt tiêu chuẩn không? 
0. Không đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi dưới 20%. 
1. Đang tiếp cận tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi ít nhất 20%, nhưng dưới 50%. 
2. Đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ phản hồi ít nhất 50%. 

 
Năm 2 

Năm 1 

0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 

0. Không đạt 0. Không đạt 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 
1. Đang tiếp cận 0. Không đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 
2. Đạt 1. Đang tiếp cận 1. Đang tiếp cận 2. Đạt 
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