CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VỀ
Thẩm Định Mức Phát Triển Trình độ Đọc (DRA2)
Các kỳ thẩm định cung cấp thông tin quý giá cho học sinh, phụ huynh cùng các nhà giáo dục về việc học
sinh đã thông thạo những tiêu chuẩn nội dung hay chưa và có theo kịp tiến độ tốt nghiệp ở tâm thế chuẩn bị
sẵn sàng cho thế kỷ 21 hay không. Dữ liệu thẩm định có lợi cho học sinh vì các giáo viên biết nhu cầu của
học sinh. Dữ liệu thẩm định có lợi cho giáo viên vì giúp họ phát triển ở vai trò nhà giáo dục để đáp ứng nhu
cầu của học sinh.

DRA2 LÀ GÌ?

Thẩm Định Mức Phát Triển Trình độ Đọc (DRA2) do các giáo viên tiến hành cho từng học sinh từ Mẫu
giáo đến lớp năm để kiểm tra trình độ học đọc viết của các em. Mục đích chính của bài thi trên giấy này
là xác định trình độ đọc của học sinh và các lĩnh vực điểm mạnh cùng nhu cầu cụ thể của các em trong
quá trình phát triển kỹ năng đọc viết.
DRA2 hội đủ các yêu cầu của tiểu bang theo Đạo Luật Colorado READ Act trong việc nhận diện các
học sinh có kết quả học tập thấp hơn nhiều so với mức trình độ lớp và cùng phụ huynh thiết lập các kế
hoạch can thiệp môn đọc.

KHI NÀO CON TÔI SẼ DỰ THI?

Các đợt thi theo Đạo luật READ Act kéo dài trong sáu tuần vào mùa thu và mùa xuân. Các trường có
toàn bộ khung thời gian thi để kiểm tra các học sinh cần thiết. Con quý vị sẽ làm một bài thẩm định
trong 20-40 phút trong ít nhất một ngày của mỗi đợt thi dựa trên trình độ đọc và cấp lớp, chứ
không phải trong toàn bộ đợt thi. Các học sinh từ mẫu giáo đến lớp ba có điểm thấp hơn mức trình
độ tối thiểu sẽ cần phải thẩm định thêm một tới hai lần, theo luật tiểu bang, để xác định trình độ đọc. Hỏi
trường của con quý vị để biết khung thời gian thi cụ thể.

ĐIỂM CỦA CON TÔI CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Điểm DRA2 là một dạng bằng chứng về sự tiến bộ của con quý vị trong môn đọc. Bài thẩm định này
đánh giá trình độ đọc của con quý vị dựa trên:
• Mức Độ Đọc Sách: con quý vị tiếp xúc với sách như thế nào ở môi trường bên ngoài lớp học
• Đọc Thông Thạo: con quý vị đọc các từ và câu thông thạo như thế nào
• Mức Độ Hiểu: con quý vị hiểu nội dung đọc ở mức độ nào

CÁC ĐIỂM NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
DRA2 là điểm dữ liệu quý giá mà các giáo viên sử dụng để định hướng và điều chỉnh giáo trình giảng
dạy. Các điểm DRA2 có thể được sử dụng để xác định các kỹ năng đọc cần cải thiện, đặt ra các mục
tiêu về đọc cho học sinh, và xác định con quý vị có đang đọc ở mức trình độ yêu cầu hay không.

?

THÔNG TIN BỔ SUNG

Chúng tôi khuyến khích quý vị nên tham gia giúp con quý vị học tập và chuẩn bị cho kỳ thẩm định
DRA2. Vui lòng đừng ngần ngại liên lạc với giáo viên của con quý vị để hỏi về những cách quý vị có
thể giúp con quý vị ở nhà.
Quý vị cũng nên tới website standards.dpsk12.org/assessments để tìm các thông tin hữu ích, trong đó
bao gồm:



Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ Huynh về 
Công Nghệ
Các nguồn trợ giúp tại tiểu bang Colorado

Thông Tin dành cho Học Sinh chưa thạo
Anh Ngữ

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại về các kỳ thẩm định, vui lòng liên lạc trực tiếp với trường của con
quý vị hoặc gọi Các Dịch vụ Trợ giúp Gia đình tại số (720) 423-3054.

