
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Học sinh của DPS sẽ tham gia vào các bài thi thẩm định tổng kết và thẩm định quá trình. 

 Bài thẩm định tổng kết thường được tổ chức một lần vào cuối kỳ (ví dụ: tín chỉ, học kỳ hoặc năm học) để đánh 
giá năng lực của học sinh so với bộ tiêu chuẩn về nội dung đã được quy định. Ví dụ như kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối 
kỳ, đồ án tốt nghiệp hoặc Kỳ thi theo Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập (CMAS).   

 Bài thẩm định quá trình là quy trình được giáo viên và học sinh sử dụng trong suốt quá trình giảng dạy, cung cấp 
phản hồi để điều chỉnh việc dạy và học hiện tại nhằm cải thiện khả năng học sinh đạt được các mục tiêu giảng 
dạy theo dự tính. Do đó, quy trình này được giáo viên thực hiện tại lớp học nhằm mục đích xác định năng lực 
hiện tại của học sinh, lỗ hổng kiến thức và cách thức để giúp giáo viên và học sinh cải thiện việc học tập của các 
em. 

 
 
 
 
 

DPS sẽ công bố một bảng thẩm định tổng quát và các phần tổng quan mô tả chi tiết các kỳ thi bắt buộc của tiểu bang 
(“bắt buộc của tiểu bang”) và các kỳ thi phụ huynh có thể chọn không tham gia (“tiểu bang quản lý”); mục đích của mỗi 
bài thẩm định; thời gian tổ chức thi và thời gian thực hiện bài thi. 
 
DPS cũng đã chuẩn bị Lịch Thẩm định của Học khu; các bài tổng quan về kỳ thi bao gồm cả kế hoạch tổ chức các kỳ 
thẩm định cụ thể. Các chi tiết liên quan đến các kỳ thi của tiểu bang hiện cũng sẵn có.  

 
 

 
 

DPS tiến hành các bài thẩm định trực tuyến của tiểu bang cho mọi học sinh, ngoại trừ các học sinh có yêu cầu thi trên 
giấy. Trong một số trường hợp, nhà trường có thể chọn cho học sinh của toàn bộ một cấp lớp tham gia thi tất cả nội 
dung môn học của CMAS và/hoặc CoAlt theo hình thức giấy và bút chì. Để tìm hiểu thêm về trường hợp thi trên giấy, 
bút chì, hãy đọc Chính sách Giấy/Bút chì cho các Bài thẩm định của Tiểu bang. 
 
Nếu quý vị không muốn con em mình tham gia vào một hoặc nhiều kỳ thẩm định, quý vị có thể làm theo chính sách từ 
chối không tham gia của phụ huynh do Học khu ban hành. Mẫu đơn hiện sẵn có ở Cổng thông tin dành cho Phụ huynh 
hoặc tại trường học của con em quý vị. Phụ huynh được khuyến khích thảo luận quy trình này với hiệu trưởng nhà 
trường nơi con em mình đang theo học.

 

Các bài thi thẩm định cung cấp thông tin quý giá cho học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục, cho biết học sinh đã 
thông thạo nội dung học tập của cấp lớp và đi đúng hướng để tốt nghiệp với tâm thế sẵn sàng cho thế kỷ 21 hay 
chưa. Các bài thẩm định này cũng cung cấp thông tin cho nhân viên của nhà trường và Học khu để cải tiến giáo trình, 
phương pháp giảng dạy và kỹ năng lãnh đạo để phục vụ học sinh tốt hơn và đảm bảo Mỗi trẻ em đều thành công. 
Học khu Công lập Denver cung cấp thông tin chi tiết trực tuyến về cách sử dụng các bài thẩm định, loại bài thi nào 
học sinh sẽ tham gia và thời gian thi cũng như các chính sách của Học khu về các bài thi này 
tại standards.dpsk12.org/assessments. 

  CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VỀ CÁC BÀI THẨM ĐỊNH 

 

          CÁCH SỬ DỤNG CÁC BÀI THẨM ĐỊNH 

 

 

          CHÍNH SÁCH CỦA HỌC KHU  

 

 

          HỌC SINH SẼ THAM DỰ LOẠI BÀI THẨM ĐỊNH NÀO? 
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