Kính gửi Quý gia đình,
Các trang sau đây trình bày cho quý vị cách giải thích Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh, tóm tắt
kết quả thực hiện của học sinh trong lần thực thi Đánh Giá Tiến Bộ của Học Sinh trên toàn
Tiểu bang Iowa (ISASP - Iowa Statewide Assessment of Student Progress) gần đây nhất.
ISASP nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà trường và gia đình về kết quả thực
hiện của học sinh theo Tiêu Chuẩn Học Tập Cốt Lõi của Iowa.
Trang 1 của báo cáo trình bày tổng quan về mức độ học sinh thực hiện trong bài kiểm tra
từng môn học của ISASP. Bài kiểm tra môn học có một thang điểm, hình ảnh đồ họa thang
điểm thực hiện và mức thành tích dựa trên thang điểm. Mô tả kết quả thực hiện của học
sinh cung cấp nhiều thông tin hơn về kiến thức và kỹ năng của những học sinh tiêu biểu ở
mức thành tích của học sinh.
Trang 2 của báo cáo trình bày mức độ học sinh thực hiện trong các Lĩnh Vực Cốt Lõi (Core
Domain) của Iowa liên quan đến bài kiểm tra từng môn học. Các lĩnh vực là phạm vi trọng
tâm theo nội dung cụ thể đối với môn học. Các lĩnh vực được liệt kê cho bài kiểm tra từng
môn học và mức kết quả thực hiện cho biết khả năng học sinh đã làm so với kết quả thực
hiện của các bạn học cùng cấp lớp trong tiểu bang Iowa.
Trang 3 của báo cáo trình bày mức độ học sinh thực hiện trong lần thực thi ISASP hiện tại so
với điểm số mà học sinh đạt được trong những năm trước. Biểu đồ này hỗ trợ việc thảo luận
về sự phát triển của học sinh được thể hiện qua những thay đổi về điểm số theo thời gian.
Trang 4 trình bày mức độ học sinh thực hiện trong bài kiểm tra Viết. Trình bày điểm số của
học sinh trong bốn phạm vi (Bài tập nhanh, Phát triển, Tổ chức và Sử dụng ngôn ngữ)
cùng với điểm trung bình của học khu. Ngoài ra, kết quả kiểm tra được trình bày trong
khuôn khổ Độ sâu kiến thức (DOK - Depth of Knowledge). Mỗi mục kiểm tra liên quan đến
một DOK cho biết loại và mức độ tư duy và lập luận cần thiết của học sinh. Phân số cho
biết điểm mà học sinh đạt được trong tổng số điểm có thể có ở mỗi mức DOK được hiển
thị.
Khi quý vị xem kết quả ISASP, hãy dành thời gian để trao đổi về kết quả với học sinh. Hãy
đặt câu hỏi và lắng nghe ý kiến của học sinh về những điểm mạnh học tập, những hỗ trợ
thêm nào sẽ giúp ích và điều gì thu hút học sinh trong lớp học. Liên hệ nhà trường với phản
hồi này và kết quả ISASP để tìm hiểu thêm về cách tiếp tục hỗ trợ sự tiến bộ của học sinh.
Trân trọng kính chào,
Chương trình kiểm tra của Iowa

ISASP là một phương thức đánh giá mới trên toàn tiểu bang phù hợp với các Tiêu chuẩn Cốt lõi của
Iowa. Phương thức này đánh giá rõ ràng và chính xác kết quả học tập của học sinh, thích hợp và có thể
thực hiện đối với học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục và tiểu bang. Hướng dẫn này giải thích cách đọc
Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh.

Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh

1. THÔNG TIN HỌC SINH

Trang 1/4

Tên của học sinh, ID học sinh của
tiểu bang Iowa, trường, học khu
và cấp lớp xuất hiện ở đầu trang
thứ nhất.
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2. THƯỚC ĐO KẾT
QUẢ THỰC HIỆN
Thước đo kết quả thực hiện cung
cấp hình ảnh đồ họa về Mức thành
tích của học sinh. Phạm vi điểm số
cho từng mức thành tích được hiển
thị bên dưới ảnh đồ họa.
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3. THANG ĐIỂM
Thang điểm là điểm số cho phép
so sánh giữa các cấp lớp và các
năm.
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4. MỨC THÀNH TÍCH

4
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Mức thành tích thể hiện kết quả
thực hiện của học sinh trong bài
kiểm tra và giải thích chung về
những điều học sinh biết và có thể
làm.

5. MÔ TẢ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
*Lưu ý: Nếu quý vị không nhìn thấy điểm số cho một bài kiểm tra
được liệt kê, vui lòng liên hệ trường học của con quý vị để biết thêm
thông tin. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về ISASP và Báo Cáo
Cá Nhân Học Sinh trên trang https://iowa.pearsonaccess.com/.

Mô tả kết quả thực hiện giải
thích khả năng hiểu nội dung
của học sinh cụ thể cho cấp lớp.
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Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh
Trang 2/4
6. CÁC LĨNH VỰC CỐT LÕI
CỦA IOWA
Các Lĩnh vực Cốt lõi của Iowa là
những phạm vi trọng tâm theo nội
dung và cấp lớp được kiểm tra. Ví
dụ như, Ý tưởng then chốt và Chi
tiết là lĩnh vực về kỹ năng Đọc của
lớp 6.
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7. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
TRONG LĨNH VỰC
Kết quả thực hiện của học sinh
trong các Lĩnh Vực Cốt Lõi của
Iowa được phân loại là Thấp,
Trung bình hoặc Cao. Trong các
điểm số của tất cả học sinh trong
từng Lĩnh vực, 20% cao nhất
được phân loại là Cao, 20% thấp
nhất được phân loại là Thấp và
60% trung bình được phân loại là
Trung bình.
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ISASP ĐÁNH GIÁ:
Đọc
Dành cho lớp 3 -11
Ngôn ngữ và Viết
Dành cho lớp 3 -11
Toán
Dành cho lớp 3 -11
Khoa học
Dành cho lớp 5, 8 và 10
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Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh
Trang 3/4
8. PHÁT TRIỂN
Trang Phát triển cung cấp thông
tin về điểm số hiện tại của học
sinh và bất cứ điểm số nào liên
quan đến các lần thực thi ISASP
trước đây.
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Các thanh màu cho biết ba mức
thành tích và thang điểm của học
sinh được đánh dấu trên biểu đồ
dạng thanh với dấu * (ngôi sao).
Thang điểm trong từng môn học
là trên thang điểm thông thường
và có thể được so sánh trực tiếp
để xác định mức độ thay đổi kết
quả thực hiện của học sinh theo
thời gian.
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Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh
Trang 4/4
9. CHUYÊN MỤC VIẾT
Các bài luận của học sinh được chấm
điểm dựa trên bốn yếu tố viết độc lập:
- Bài tập nhanh
- Phát triển
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- Tổ chức
- Sử dụng ngôn ngữ
Biểu đồ thể hiện điểm số của học sinh
trong từng yếu tố.
Dấu + (cộng) cho biết Điểm trung bình
của học khu cho từng yếu tố.
Điểm số của học sinh và so sánh với
điểm trung bình của học khu có thể
cho biết điểm mạnh và điểm yếu cần
cải thiện.

10. ĐỘ SÂU KIẾN THỨC
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Độ sâu kiến thức (DOK) cho biết loại
và mức độ tư duy và lập luận cần
thiết của học sinh để trả lời câu hỏi
kiểm tra (DOK 3 cho biết độ
phức tạp nhận thức cao hơn DOK1).
Bảng trình bày các phân số cho biết
điểm mà học sinh đạt được trong
tổng số điểm có thể có ở mức DOK
đó.

ISASP thông tin cho các học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục và tiểu bang về mức độ thực
hiện của học sinh Iowa theo Tiêu chuẩn Cốt lõi của Iowa. Nhằm giúp cung cấp thông tin
hữu ích về các phạm vi mà học sinh đang thực hiện tốt và những phạm vi mà trẻ có thể
cần hỗ trợ thêm. Học sinh và phụ huynh nên xem xét kết quả từ Báo Cáo Cá Nhân Học
Sinh và liên hệ với nhà trường để được phản hồi thêm.
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