CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VỀ
BÀI THI KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI THAY THẾ
COLORADO (CoALT)
Các bài thẩm định cung cấp thông tin giá trị cho học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục, cho biết học sinh đã thông
thạo các tiêu chuẩn về nội dung học tập và trình độ cấp lớp cũng như theo đúng tiến độ để tốt nghiệp với tâm thế sẵn
sàng cho thế kỷ 21 hay chưa. Kết quả thẩm định là nhằm cung cấp một biện pháp làm bằng chứng về mức tiến bộ học
tập của con em quý vị.

BÀI THI KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI CoALT LÀ GÌ?

Bài thi Khoa học và Nghiên cứu Xã hội CoAlt là bài thẩm định dựa trên tiêu chuẩn và đánh giá mức tiến bộ của
học sinh dựa trên Kết quả Kiểm chứng Mở rộng của các Tiêu chuẩn Học tập Colorado. Đây là bài đánh giá bắt
buộc của tiểu bang dành cho học sinh có khuyết tật nghiêm trọng về nhận thức, là những học sinh không thể
tham gia CMAS, thậm chí ngay cả khi có phương tiện hỗ trợ đặc biệt. Bài thi Thẩm định môn Khoa học CoAlt
dành cho học sinh lớp 5 và lớp 8. Bài thi Thẩm định môn Nghiên cứu Xã hội CoAlt dành cho học sinh lớp 4 và
lớp 7 và 1/3 tổng số học sinh của cả hai cấp lớp này.

KHI NÀO CON TÔI SẼ LÀM BÀI KIỂM TRA?

Khung Thời gian Thi
Khung thời gian thi là khoảng thời gian con em quý vị có thể làm bài thi vào một số ngày và học tập vào những
ngày khác. Học sinh không làm bài thi trong toàn bộ khung thời gian này. Vui lòng hỏi giáo viên của con em quý
vị để biết ngày thi cụ thể.
Ngày 10 tháng Tư, 2017 – Ngày 28 tháng Tư, 2017

CON CỦA TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM SỐ GÌ?
Con em quý vị sẽ nhận được điểm số theo thang điểm và mức thành tích học tập. Mức thành tích mô tả
những khái niệm và kỹ năng mà học sinh được yêu cầu phải nắm vững ở mỗi mức độ. Bốn mức thành
tích theo môn học và xuyên cấp lớp là Mới học, Phát triển, Bắt đầu và Khám phá.
Tổng điểm theo thang của con em quý vị (từ 0 đến 250) và mức độ thành tích (Khám phá, Bắt đầu, Phát
triển và Mới học) sẽ được cung cấp. Học sinh nào không có câu trả lời cho bất kỳ mục nào trong
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Mục đích chính của chương trình thẩm định là nhằm xác định mức độ học sinh bang Colorado có
khiếm khuyết đáng kể về mặt nhận thức đáp ứng được Kết quả Kiểm chứng Mở rộng của các Tiêu chuẩn
Học tập Colorado trong nội dung của môn Khoa học và Nghiên cứu Xã hội vào cuối trình độ cấp lớp. Kết
quả của CoAlt là nhằm cung cấp một biện pháp đánh giá mức tiến bộ học tập của học sinh so với Kết quả
Kiểm chứng Mở rộng.

?

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về các bài thẩm định và phương tiện hỗ trợ đặc biệt cho kỳ thi, vui lòng truy cập trang
web của Ban phụ trách về Trách nhiệm, Nghiên cứu và Đánh giá: www.dpsare.com
Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc giáo dục của con mình. Vui lòng liên hệ với giáo viên của con
em quý vị để biết cách trợ giúp các em ở nhà và các phương tiện hỗ trợ đặc biệt sẵn có cho kỳ kiểm tra.
Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị truy cập http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ để biết thêm
các thông tin hữu ích, bao gồm:
•
•
•

Cẩm nang Hướng dẫn Phụ huynh về Công nghệ
Thông tin cho Học sinh Anh ngữ
Các nguồn tài liệu hỗ trợ của tiểu bang Colorado

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc quan ngại gì về các bài thẩm định, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường của con em
quý vị hoặc gọi điện cho Dịch vụ Trợ giúp Gia đình theo số (720) 423-3054.

