
  

Performance Level Descriptor  Miêu tả mức thông thạo 

ELA Grades 3-11 Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh Lớp 3-11 

ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh - 
Chưa Thành Thạo 

The English Language Arts (ELA) Total scale 

score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores. 

Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (ELA) là kết quả 
tổng hợp giữa điểm Đọc (999) và điểm Ngôn ngữ/Viết 
(999) của học sinh. 
 

A student at this level has not demonstrated the 

knowledge, skills and abilities to be proficient in 
ELA. Page two of this report provides more 

information about your student’s performance in 
the domains of ELA. 

Học sinh ở cấp độ này chưa thể hiện kiến thức, kỹ 

năng và khả năng thành thạo trong môn Nghệ thuật 
Ngôn ngữ Anh. Trang hai của bảng điểm cung cấp 

thêm thông tin về kết quả kiểm tra của học sinh theo 
nội dung trọng tâm của môn Nghệ thuật Ngôn ngữ 

Anh. 
 

More information about your student’s English 
Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ 
Anh của học sinh có thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
 

  

ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh – 

Thành Thạo 

The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores. 

Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (ELA) là kết quả 
tổng hợp giữa điểm Đọc (999) và điểm Ngôn ngữ/Viết 
(999) của học sinh. 
 

A student at this level has the knowledge, skills 

and abilities to be proficient in ELA. This may 
include the ability to read, comprehend and 

analyze literary and informational texts. This may 
also include the ability to write coherent pieces 

that are appropriate, organized, and use 

standard English. Page two of this report 
provides information about your student’s 
performance in the domains of ELA. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả 

năng thành thạo trong môn Nghệ thuật Ngôn ngữ 
Anh. Điều này có thể bao gồm khả năng đọc, hiểu và 

phân tích các văn bản văn học và văn bản thông tin, 
khả năng viết các đoạn văn phù hợp, mạch lạc và sử 

dụng tiếng Anh chuẩn. Trang hai của bảng điểm cung 

cấp thông tin về kết quả kiểm tra của học sinh theo 
từng nội dung trọng tâm của môn Nghệ thuật Ngôn 

ngữ Anh. 
 

More information about your student’s English 

Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ 
Anh của học sinh có thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

 
  

ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced 

Miêu tả mức thông thạo Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh - 

Nâng Cao 

The English Language Arts (ELA) Total scale 

score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores. 

Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (ELA) là kết 
quả tổng hợp giữa điểm Đọc (999) và điểm Ngôn 
ngữ/Viết (999) của học sinh. 

A student at this level has the knowledge, skills 

and abilities to be advanced in ELA. This includes 
the ability to read, comprehend and analyze 

thoroughly literary and informational texts. It 
also includes the ability to write complex pieces 

that use complete command of standard English. 

Page two of this report provides information 
about your student’s performance in the domains 

of ELA. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả 

năng nâng cao trong môn Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh. 

Điều này bao gồm khả năng đọc, hiểu và phân tích 

thấu đáo các văn bản văn học và văn bản thông tin, 

khả năng viết các đoạn văn phức tạp sử dụng khả 
năng tiếng Anh chuẩn. Trang hai của bảng điểm cung 

cấp thông tin về kết quả kiểm tra của học sinh theo 

từng nội dung trọng tâm của môn Nghệ thuật Ngôn 

ngữ Anh. 

More information about your student’s English 
Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ 
Anh của học sinh có thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Science Grades 5, 8, and 10 Khoa học Lớp 5, 8, và 10 

  

Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Not Yet Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Khoa học  
– Chưa Thành Thạo 

A student at this level has not demonstrated the 

knowledge, skills and abilities to be proficient in 

Science. Page two of this report provides more 
information about your student’s performance in 
the domains of Science. 

Học sinh ở cấp độ này chưa thể hiện kiến thức, kỹ 
năng và khả năng thành thạo trong môn Khoa học. 

Trang hai của bảng điểm cung cấp thêm thông tin về 

kết quả kiểm tra của học sinh theo nội dung trọng tâm 
trong môn Khoa học. 
 

More information about your student’s Science 

score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Khoa học của học 
sinh có thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

 
  

Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Khoa học  

– Thành Thạo 

A student at this level has the knowledge, skills 

and abilities to be proficient in Science. This 

may include using the Science and Engineering 
Practices and Cross Cutting Concepts within life, 

physical, and earth and space science. The 
student may communicate core ideas and 

concepts using essential practices of science. 

Page two of this report provides information 
about your student’s performance in the 
domains of Science. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và 
khả năng thành thạo trong môn Khoa học. Điều 
này có thể bao gồm khả năng thực hành Khoa 
học và Kỹ thuật, sử dụng các khái niệm cốt lõi 
trong đời sống, vật lý, địa cầu và không gian. 
Học sinh có thể truyền đạt các ý tưởng và khái 
niệm cốt lõi bằng cách sử dụng các phương 
pháp khoa học cần thiết. Trang hai của bảng 
điểm cung cấp thêm thông tin về kết quả kiểm 
tra của học sinh theo từng nội dung trọng tâm 
trong môn Khoa học. 

More information about your student’s Science 

score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Khoa học của học 
sinh có thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

 

  

Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Advanced 

Miêu tả mức thông thạo Khoa học  

– Nâng Cao 

A student at this level has the knowledge, skills 

and abilities to be advanced in Science. This 
includes using the Science and Engineering 

Practices and Cross Cutting Concepts and 

demonstrating an analytical understanding of 
life, physical, and earth and space science. The 

student communicates core ideas and concepts 
using complex practices of science. Page two of 

this report provides information about your 
student’s performance in the domains of 

Science. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và 

khả năng nâng cao ở môn Khoa học. Điều này 

bao gồm khả năng sử dụng các phương pháp 

Khoa học và Kỹ thuật, các khái niệm cốt lõi và 

thể hiện sự hiểu biết phân tích về đời sống, vật 

lý, địa cầu và không gian. Học sinh truyền đạt 
các ý tưởng và khái niệm cốt lõi bằng cách sử 

dụng các phương pháp khoa học phức tạp. 

Trang hai của bảng điểm cung cấp thêm thông 

tin về kết quả kiểm tra của học sinh theo từng 

nội dung trọng tâm trong môn Khoa học. 

More information about your student’s Science 
score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Khoa học của học 
sinh có thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Grades 3-5 Mathematics Toán Lớp 3-5 
  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Chưa Thành Thạo 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 

Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 

performance in the domains of Mathematics. 

Học sinh ở cấp độ này chưa thể hiện kiến thức, kỹ 

năng và khả năng thành thạo trong môn Toán học. 
Trang hai của bảng điểm cung cấp thêm thông tin về 

kết quả kiểm tra của học sinh theo nội dung trọng tâm 
trong môn Toán học. 
 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có 
thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Thành Thạo 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 

This may include an understanding of 

Operations and Algebraic Thinking, Number and 
Operations in Base Ten and Fractions, 

Measurement and Data, and Geometry. Page 

two of this report provides information about 
your student’s performance in these 
mathematics domains. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả 
năng thành thạo trong môn Toán học. Điều này có 
thể bao gồm hiểu biết về các phép tính và tư duy đại 
số, chữ số và phép tính hàng chục và phân số, đo 
lường và dữ liệu, và hình học. Trang hai của bảng 
điểm cung cấp thêm thông tin về kết quả kiểm tra 
của học sinh theo nội dung trọng tâm trong môn 
Toán học. 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có 
thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Nâng Cao 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 

This includes a thorough understanding of 

Operations and Algebraic Thinking, Number and 
Operations in Base Ten and Fractions, 

Measurement and Data, and Geometry. Page 
two of this report provides information about 
your student’s performance in these 

mathematics domains. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và 

khả năng nâng cao trong môn Toán học, bao gồm 

hiểu biết sâu sắc về các phép tính và tư duy đại 

số, chữ số, các phép tính hàng chục và phân số, 
đo lường và dữ liệu, và hình học. Trang hai của 

bảng điểm cung cấp thêm thông tin về kết quả 

kiểm tra của học sinh theo nội dung trọng tâm 

trong môn Toán học. 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 

http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có 

thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Grades 6 and 7 Mathematics Toán Lớp 6-7 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Chưa Thành Thạo 

A student at this level has not demonstrated the 

knowledge, skills and abilities to be proficient in 

Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 

performance in the domains of Mathematics. 

Học sinh ở cấp độ này chưa thể hiện kiến thức, kỹ 
năng và khả năng thành thạo trong môn Toán học. 

Trang hai của bảng điểm cung cấp thêm thông tin về 

kết quả kiểm tra của học sinh theo nội dung trọng tâm 
trong môn Toán học. 
 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có thể 
được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Thành Thạo 

A student at this level has the knowledge, skills 

and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of Ratios 

and Proportional Relationships, The Number 

System, Expressions and Equations, Statistics 
and Probability, and Geometry. Page two of this 

report provides information about your 
student’s performance in these mathematics 
domains. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và 

khả năng thành thạo trong môn Toán học. Điều 
này có thể bao gồm hiểu biết về Tỷ lệ và Mối 
quan hệ theo tỷ lệ, Hệ thống số, Biểu thức và 
Phương trình, Thống kê và Xác suất, và Hình học. 
Trang hai của bảng điểm cung cấp thêm thông tin 
về kết quả kiểm tra của học sinh theo nội dung 
trọng tâm trong môn Toán học. 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có 
thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Nâng Cao 

A student at this level has the knowledge, skills 

and abilities to be advanced in Mathematics. 

This includes a thorough understanding of 
Ratios and Proportional Relationships, The 

Number System, Expressions and Equations, 
Statistics and Probability, and Geometry. Page 

two of this report provides information about 
your student’s performance in these 

mathematics domains. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả 
năng nâng cao trong môn Toán học. Điều này bao 

gồm hiểu biết sâu sắc về Tỷ lệ và Mối quan hệ theo 

tỷ lệ, Hệ thống số, Biểu thức và Phương trình, 

Thống kê và Xác suất, và Hình học. Trang hai của 

bảng điểm cung cấp thêm thông tin về kết quả 

kiểm tra của học sinh theo nội dung trọng tâm 
trong môn Toán học. 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có thể 
được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Grade 8 Mathematics Toán Lớp 8 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Chưa Thành Thạo 

A student at this level has not demonstrated the 

knowledge, skills and abilities to be proficient in 

Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 

performance in the domains of Mathematics. 

Học sinh ở cấp độ này chưa thể hiện kiến thức, kỹ 

năng và khả năng thành thạo trong môn Toán học. 

Trang hai của bảng điểm cung cấp thêm thông tin về 
kết quả kiểm tra của học sinh theo nội dung trọng tâm 

trong môn Toán học. 
 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có 
thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Thành Thạo 

A student at this level has the knowledge, skills 

and abilities to be proficient in Mathematics. 

This may include an understanding of 
Functions, The Number System, Expressions 

and Equations, Statistics and Probability, and 
Geometry. Page two of this report provides 
information about your student’s performance in 

these mathematics domains. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả 
năng thành thạo trong môn Toán học. Điều này có 
thể bao gồm hiểu biết về Hàm số, Hệ thống số, 
Biểu thức và Phương trình, Thống kê và Xác suất, 
và Hình học. Trang hai của bảng điểm cung cấp 
thêm thông tin về kết quả kiểm tra của học sinh 
theo nội dung trọng tâm trong môn Toán học. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có thể 
được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Nâng Cao 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 

This includes a thorough understanding of 
Functions, The Number System, Expressions 

and Equations, Statistics and Probability, and 
Geometry. Page two of this report provides 

information about your student’s performance in 
these mathematics domains. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả 
năng nâng cao trong môn Toán học. Điều này bao 
gồm hiểu biết sâu sắc về Hàm số, Hệ thống số, Biểu 
thức và Phương trình, Thống kê và Xác suất, và Hình 
học. Trang hai của bảng điểm cung cấp thêm thông 
tin về kết quả kiểm tra của học sinh theo nội dung 
trọng tâm trong môn Toán học. 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có thể 
được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Grades 9-11 Mathematics Toán Lớp 9-11 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Chưa Thành Thạo 

A student at this level has not demonstrated the 

knowledge, skills and abilities to be proficient in 

Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 

performance in the domains of Mathematics. 

Học sinh ở cấp độ này chưa thể hiện kiến thức, kỹ 

năng và khả năng thành thạo trong môn Toán học. 

Trang hai của bảng điểm cung cấp thêm thông tin về 
kết quả kiểm tra của học sinh theo nội dung trọng tâm 

trong môn Toán học. 
 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có 
thể được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Thành Thạo 

A student at this level has the knowledge, skills 

and abilities to be proficient in Mathematics. 

This may include an understanding of 
Geometry, Statistics and Probability, Functions, 

Algebra, and Number and Quantity. Page two of 
this report provides information about your 
student’s performance in these mathematics 

domains. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả 

năng thành thạo trong môn Toán học. Điều này có 

thể bao gồm hiểu biết về Hình học, Thống kê và Xác 
suất, Hàm số, Đại số, Số và Lượng. Trang hai của 

bảng điểm cung cấp thêm thông tin về kết quả kiểm 
tra của học sinh theo nội dung trọng tâm trong môn 

Toán học. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có thể 
được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

  

Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced 

Miêu tả mức thông thạo Toán học –  
Nâng Cao 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 

This includes a thorough understanding of 
Geometry, Statistics and Probability, Functions, 

Algebra, and Number and Quantity. Page two of 
this report provides information about your 

student’s performance in these mathematics 
domains. 

Học sinh ở cấp độ này có kiến thức, kỹ năng và khả 
năng nâng cao trong môn Toán học. Điều này bao 
gồm hiểu biết sâu sắc về Hình học, Thống kê và Xác 
suất, Hàm số, Đại số, Số và Lượng. Trang hai của 
bảng điểm cung cấp thêm thông tin về kết quả kiểm 
tra của học sinh theo nội dung trọng tâm trong môn 
Toán học. 

More information about your student’s 

Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Thông tin chi tiết về điểm Toán của học sinh có thể 
được tìm thấy tại 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
 

  

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
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http://iowa.pearsonaccessnext.com/


  

  

Missing Scores Thiếu điểm 
The English Language Arts (ELA) Total scale 

score is the combination of your Reading (999) 

and Language/Writing scale scores. Your 
student did not receive a Language/Writing 

scale score. 

Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (ELA) là kết 

quả tổng hợp giữa điểm Đọc (999) và điểm Ngôn 

ngữ/Viết của học sinh. Học sinh không nhận được 
điểm Ngôn ngữ/Viết. 
 

No English Language Arts Total score available. 
Please see your school for more information. 

Không có tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh. Xin 
vui lòng liên hệ trường của học sinh để biết thêm 
thông tin. 

  

  

The English Language Arts (ELA) Total scale 

score is the combination of your Reading and 
Language/Writing (999) scale scores. Your 

student did not receive a Reading scale score. 

Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (ELA) là kết 

quả tổng hợp giữa điểm Đọc và điểm Ngôn 
ngữ/Viết (999) của học sinh. Học sinh không nhận 

được điểm Đọc. 

 

No English Language Arts Total score available. 

Please see your school for more information. 
Không có tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh. Xin 
vui lòng liên hệ trường của học sinh để biết thêm 
thông tin. 

  

  

The English Language Arts (ELA) Total scale 

score is the combination of your Reading and 
Language/Writing scale scores. Your student did 

not receive Reading and Language/Writing scale 
scores. 

Tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (ELA) là kết quả 
tổng hợp giữa điểm Đọc và điểm Ngôn ngữ/Viết của 
học sinh. Học sinh không nhận được điểm Đọc và 
Ngôn ngữ/ Viết. 

 

No English Language Arts Total score available. 

Please see your school for more information. 

Không có tổng điểm Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh. Xin 
vui lòng liên hệ trường của học sinh để biết thêm 
thông tin. 

  

  

No Mathematics score available. Please see your 
school for more information. 

Không có điểm Toán. Xin vui lòng liên hệ trường của 
học sinh để biết thêm thông tin. 

  

  

No Science score available. Please see your 

school for more information. 

Không có điểm Khoa học. Xin vui lòng liên hệ 
trường của học sinh để biết thêm thông tin. 

 


