Kính gởi Quý gia đình,

Những trang sau đây hướng dẫn cách diễn giải Bảng điểm Cá nhân Học sinh, trong đó tóm
tắt kết quả gần đây nhất của bài Khảo Sát Toàn Bộ Iowa về Quá trình Tiến triển học sinh
(sau đây gọi tắt là ISASP). ISASP giúp thông tin cho quý phụ huynh về kết quả học tập của
học sinh theo Tiêu chuẩn Học thuật Cốt lõi bang Iowa.
Trang 1 của bảng điểm trình bày thông tin tổng quan về kết quả từng môn trong bài khảo sát
ISASP. Mỗi môn có một thang điểm riêng, hình ảnh minh họa của thang điểm, và mức thành
tích học sinh đạt được dựa trên thang điểm. Bảng mô tả kết quả cung cấp thêm thông tin về
mức độ hiểu biết của học sinh trên từng nội dung môn học.
Trang 2 của bảng điểm trình bày kết quả kiểm tra theo nội dung trọng tâm từng môn học
của bang Iowa. Mỗi môn được liệt kê theo nội dung trọng tâm và phần trăm câu hỏi học
sinh trả lời đúng cho từng nội dung trọng tâm của môn học.
Khi xem xét kết quả của bài khảo sát ISASP, xin gia đình hãy dành thời gian trao đổi về kết
quả kiểm tra với con em của mình. Hãy đặt câu hỏi và lắng nghe các em chia sẻ những điểm
mạnh của các em, những gì các em cần hỗ trợ, và những gì thu hút các em trong lớp học.
Hãy cho trường học của các em biết những phản hồi này kèm theo kết quả của bài khảo sát
ISASP để tìm hiểu về cách thức giúp các em tiếp tục phát triển.

Trân trọng,
Chương trình Khảo sát bang Iowa

Bài khảo sát ISASP phù hợp với Tiêu chuẩn Học thuật Cốt lõi của bang Iowa. Kết quả khảo sát giúp đánh giá rõ
ràng và chính xác kết quả học tập của học sinh và giúp quý phụ huynh, học sinh, các nhà giáo dục, và toàn bang
Iowa hướng dẫn và cung cấp sự giúp đỡ tốt nhất cho từng học sinh. Sau đây là hướng dẫn giải thích cách đọc
Bảng điểm Cá nhân Học sinh.

Bảng điểm Cá nhân Học sinh

1. THÔNG TIN HỌC SINH
Họ tên học sinh, mã số định danh
học sinh bang Iowa, tên trường,
học khu, lớp và điểm số xuất
hiện phía trên cùng của trang
đầu tiên.

Trang 1-2
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2. BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ
Biểu đồ kết quả là hình ảnh minh
hoạ mức độ thành thạo của học
sinh. Phạm vi điểm cho mỗi mức
độ thành thạo được hiển thị bên
dưới hình ảnh minh họa.
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3. THANG ĐIỂM
Thang điểm là điểm số giúp so
sánh kết quả giữa các lớp và
năm học.
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4. CẤP ĐỘ THÀNH TÍCH
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Cấp độ thành thạo cho biết kết
quả kiểm tra của học sinh, giúp
giải thích những gì học sinh biết
và những gì học sinh có thể làm.

5. MÔ TẢ KẾT QUẢ

* Lưu ý: Nếu không tìm thấy điểm cho bài khảo sát được liệt kê, xin vui
lòng liên hệ với trường học của học sinh để biết thêm thông tin. Thông tin
chi tiết về bài Khảo sát ISASP và Bảng điểm Cá nhân Học sinh có thể
được tìm thấy tại http://iowa.pearsonaccessnext.com/

Mô tả kết quả giải thích mức độ
hiểu biết của học sinh trên từng
nội dung chi tiết của cấp học.
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Bảng điểm Cá nhân Học sinh
Trang 2-2
6. NỘI DUNG CỐT LÕI IOWA
Nội dung Cốt lõi Iowa là những
nội dung trọng tâm cụ thể theo
từng lớp học đã được thử
nghiệm. Ví dụ: Ý chính và Chi
tiết là một trong những nội dung
trọng tâm trong môn Đọc lớp 5.
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7. TỶ LỆ ĐÚNG
Tỷ lệ đúng là phần trăm câu hỏi
học sinh trả lời đúng theo từng
Nội dung Cốt lõi Iowa.

Khảo sát ISASP đánh giá:
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- Đọc
Dành cho các lớp 3 - 11
- Ngôn ngữ và Viết
Dành cho các lớp 3 - 11
- Toán
Dành cho các lớp 3 - 11
- Khoa học
Dành cho lớp 5, 8, và 10

ISASP thông báo cho quý phụ huynh, học sinh, các nhà giáo dục và toàn bang Iowa về kết
quả tiến bộ của học sinh theo Tiêu chuẩn Cốt lõi Iowa. ISASP nhằm cung cấp thông tin hữu
ích về những lĩnh vực mà học sinh đang làm tốt và những lĩnh vực học sinh cần hỗ trợ
thêm. Quý phụ huynh và học sinh được khuyến khích xem xét kết quả từ Bảng điểm Cá
nhân Học sinh và liên hệ với trường học của học sinh để biết thêm thông tin chi tiết.
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