CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VỀ
CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY TEACHING STRATEGIES GOLD (TS Gold)
Các bài thi 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 tiến bộ học tập
của con em quý vị.

TS GOLD LÀ GÌ?

Teaching Strategies (TS) Gold là một bài thi thẩm định dựa trên quan sát, liên tục dành cho học sinh mẫu giáo và
mầm non. Giáo viên quan sát học sinh trong các hoạt động hằng ngày để xác định các em biết những gì và làm
được những gì, cũng như điểm mạnh, nhu cầu và mối quan tâm của các em trong 6 lĩnh vực học tập và phát
triển: Giao tiếp xã hội – Cảm xúc, Thể chất, Ngôn ngữ, Nhận thức, Khả năng đọc viết và Toán (Học Anh ngữ nếu
phù hợp). TS Gold đáp ứng yêu cầu của tiểu bang về việc Đánh giá Khả năng Sẵn sàng ở mức Sơ cấp.

KHI NÀO CON TÔI SẼ LÀM BÀI KIỂM TRA?

Mỗi học sinh mầm non sẽ được quan sát liên tục, và dữ liệu mà giáo viên thu thập sẽ được hoàn tất 3 lần mỗi
năm, theo các mốc kiểm tra của tiểu bang. Học sinh mẫu giáo sẽ được quan sát liên tục trong suốt 60 ngày đi
học đầu tiên và dữ liệu sẽ được hoàn tất một lần vào mốc kiểm tra đầu tiên của tiểu bang. Các trường có thể
quyết định việc tiếp tục sử dụng TS Gold cho học sinh mẫu giáo trong phần còn lại của năm học để theo dõi mức
tiến bộ. Do đây là một mô hình dựa trên quan sát, không cần phải dùng thời gian giảng dạy để thực hiện đánh
giá này.
Thời hạn của mốc kiểm tra
24 tháng Mười, 2016
30 tháng Một, 2017
Ngày 8 tháng Năm, 2017

CON CỦA TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM SỐ GÌ?

Kết quả thẩm định cung cấp các phương pháp quan trọng để đánh giá mức độ con quý vị học khái niệm và kỹ
năng theo mỗi tiêu chuẩn để các em có thể học tốt ở cấp học hiện tại và tiếp tục có tiến bộ trong học tập qua
mỗi năm học.
Trong TS Gold, một thang xếp hạng được dùng để gán một giá trị cho một mức độ tiến triển nhất định về phát
triển và học tập của các em. Điều này giúp đặt học sinh vào một phạm vi tiêu chí, bao gồm dưới mức yêu cầu,
đạt yêu cầu và vượt mức yêu cầu, phù hợp với độ tuổi và cấp lớp của các em.

CÁC ĐIỂM SỐ NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Điểm đánh giá của TS Gold được giáo viên dùng để xác định những gì con em của quý vị đã biết và có thể làm,
cũng như mối quan hệ giữa kiến thức đó với những mục tiêu phát triển và học tập quan trọng. Giáo viên có thể
tạo bước đệm học tập cho học sinh và kiểm tra mức tiến bộ bằng cách dùng thông tin thu được từ đánh giá này.
Điểm số của con em quý vị sẽ được thông báo cho quý vị trong các buổi họp phụ huynh-giáo viên. Các Trung
tâm Giáo dục Mầm non sẽ lồng ghép điểm số TS Gold bậc mầm non vào trong phương pháp đánh giá trách
nhiệm theo Mô hình Hiệu quả Hoạt động Trường học.

?

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về các bài thi thẩm định, vui lòng truy cập trang web của Ban phụ trách về Trách nhiệm,
Nghiên cứu và Đánh giá: http://dpsare.com
Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc giáo dục con mình. Vui lòng 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 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 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 kiểm tra, 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.

