CẨM NANG HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH VỀ NAEP

(Thẩm định Tiến độ Giáo dục Toàn quốc)

Các bài thẩm định cung cấp thông tin giá trị cho học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục, cho thấy 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 đánh giá cơ sở bằng chứng về mức
tiến bộ học tập của con quý vị.

NAEP LÀ GÌ?
Thẩm định Tiến độ Giáo dục Toàn quốc (NAEP) là kỳ thẩm định toàn quốc lớn nhất để đánh giá kiến thức và khả
năng của học sinh tại quốc gia chúng ta trong các môn học như toán, đọc, khoa học và viết. Kết quả thẩm định sẽ
được công bố như là Phiếu báo điểm của Quốc gia.
NAEP có vai trò khác với các kỳ thẩm định của tiểu bang. Từng tiểu bang có các bài thẩm định riêng với các tiêu
chuẩn về nội dung môn học khác nhau. Riêng bài thi thẩm định NAEP được tiến hành chung cho mọi tiểu bang,
cung cấp biện pháp đánh giá chung về thành tích học sinh.
Học khu Công lập Denver đã tham gia NAEP trong nhiều năm qua. Năm học 2016-17 sẽ là năm đầu tiên chúng ta
tham gia phần Thẩm định Thử Học khu Đô thị (TUDA) thuộc kỳ thẩm định NAEP. Cùng với 27 học khu khác, chúng
ta sẽ hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động của học khu chúng ta so với các học khu tương tự khác như thế nào. Từ đó
chúng ta có thể biết được các phương pháp tối ưu từ các học khu khác để chúng ta có thể áp dụng nâng cao.
Phụ huynh có thể chọn không cho con em mình tham gia kỳ thi này; tuy nhiên, khi học sinh tham thi NAEP và nỗ
lực hết sức, chúng tôi có thể đánh giá được chính xác nhất mức thành tích học tập của học sinh trên toàn quốc.

KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC KIỂM TRA?
Khung thời gian thi
Khung thời gian thi là khoảng thời gian con quý vị có thể làm bài thi trong một vài 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 30 tháng Một – ngày 10 tháng Ba, 2017
Học sinh sẽ dành khoảng 90 đến 120 phút để làm bài thi thẩm định.

CON CỦA TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM SỐ GÌ?
Kết quả thẩm định sẽ được công bố khoảng sáu tháng sau kỳ thi. Chỉ có kết quả cho từng học khu; không có kết
quả cho từng cá nhân học sinh.

CÁC ĐIỂM SỐ NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Mặc dù dữ liệu từ kỳ thẩm định này sẽ không được sử dụng để định hướng phương pháp giảng dạy, nhưng
thông tin dữ liệu sẽ đánh giá tốt hơn về mức độ hiệu quả học tập của học sinh so với các học khu khác.
Thông tin từ kỳ thẩm định này có thể:
• Giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi nghiên cứu, chẳng như vai trò của công nghệ trong việc học của
học sinh.
• Cung cấp cho các nhà phân tích chính sách khái niệm rõ ràng hơn về những điều học sinh cần để
đạt thành công.
• Giúp chúng tôi hiểu được liệu chúng tôi có đang cung cấp một nền giáo dục chất lượng cho học sinh
của chúng tôi hay không, đặc biệt là đối tượng học sinh vốn không được quan tâm công bằng trước
đây.
• Có chức năng như một công cụ bảo đảm học khu phải có trách nhiệm.

?

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn đánh giá trong kỳ thẩm định này, vui lòng truy
cập http://nces.ed.gov/nationsreportcard/.
Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc giáo dục của con mình. Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với giáo
viên của con quý vị để biết cách trợ giúp con mình ở nhà và các phương tiện hỗ trợ đặc biệt sẵn có cho kỳ thi.
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 cho Phụ huynh về môn
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 thi thẩm định, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường của con
quý vị hoặc gọi cho Dịch vụ Trợ giúp Gia đình tại số (720) 423-3054.

