MTAS BÁO CÁO VỀ CÁ NHÂN HỌC SINH (ISR)

HƯỚNG DẪN NHANH 1
Báo Cáo Về Cá Nhân Học Sinh (ISR) được tạo cho từng học
sinh đã tham gia đánh giá cho các môn đọc, toán hoặc khoa học.
Báo cáo mô tả thành tích của từng cá nhân học sinh trên
phương diện kết quả tổng quan, mức thành tích và Tiêu Chuẩn
Học Tập của Minnesota cho từng môn học. Đối với những học
sinh không tham gia, ISR sẽ trình bày lýdo vìsao không có kết
quả (vídụ: vắng mặt hoặc không hoàn thành). Nếu một học sinh
tham gia cả MTAS và MCA cho các môn học khác nhau, học
sinh sẽ nhận được các ISR riêng cho từng
môn.

1. Thông Tin Nhân Khẩu Của Học Sinh—Thông tin nhân khẩu của học
sinh, bao gồm: Tên Học Sinh, Lớp, Trường, Học Khu, Ngày và Đánh
Giá.
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2. Đồng Hồ Đo Thành Tích—Đối với mỗi môn học được báo cáo, thành
tích được thể hiện và mô tả theo cách liên quan đến tiêu chuẩn mở rộng
trong Tiêu Chuẩn Học Tập của Minnesota.

Báo Cáo Theo Lớp
Đối với trường trung học phổ thông, ISR gồm hai
trang riêng biệt trình bày kết quả của từng môn
học: môn
đọc lớp 10, môn toán lớp 11 và môn khoa học
cấp trung học phổ thông.
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Đối với các lớp 3, 4, 6 và 7, ISR gồm bốn trang
trình bày các kết quả của môn đọc và môn toán.
Đối với lớp 5 và 8, ISR gồm bốn trang trình bày
các kết quả của môn đọc, môn toán và khoa học.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các ISR mẫu, video và
Hướng Dẫn Giải Thích Về Báo Cáo Đánh Giá Của
Minnesotatrên PearsonAccess Next (PearsonAccess
Next > Tài Nguyên Báo Cáo > Tài Nguyên Báo Cáo Về
Cá Nhân Học Sinh (ISR)).

3. Kết Quả Tổng Quan—Đối với mỗi môn học được báo cáo, thành tích
được biểu thị bằng thang điểm của học sinh, mức thành tích và mô tả mức
thành tích.
Một thang điểm thể hiện một trong bốn mức thành tích của mỗi môn học:
Vượt Tiêu Chuẩn Thành Tích Thay Thế, Đạt Tiêu Chuẩn Thành Tích
Thay Thế, Đạt Một Phần Tiêu Chuẩn Thành Tích Thay Thế hoặc Không
Đạt Tiêu Chuẩn Thành Tích Thay Thế.
Điểm trung bình của tiểu bang được cung cấp nhằm mục đích so sánh.
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Học Khu
P.O. Box 1234
123 First St
City Name, MN 12345

4. Tiêu ChíChấm Điểm MTAS—Tiêu chíchấm điểm này được Giám Thị sử dụng để
chấm điểm các bài thi MTAS cùng với một phiếu ghi dành riêng cho bài thi.
5. Chi Tiết về Thành Tích—Đối với mỗi môn học, thành tích được trình bày
và mô tả theo các tiêu chuẩn thành tích thay thế. Ngoài ra, lĩnh vực nội
dung trong các tiêu chuẩn mở rộng cho các môn học được liệt kê và mô tả
bằng thành tích được nêu rõ. Thành tích được báo cáo theo số điểm đạt
được so với tổng điểm cho từng lĩnh vực nội dung và toàn bộ. Điểm trung
bình của tiểu bang đối với các lĩnh vực nội dung và toàn bộ được cung cấp
nhằm mục đích so sánh.
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Tên Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ, Tùy Chọn
Kính gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ của Firstname M. Lastname
Địa Chỉ Dòng 1, Tùy Chọn
Địa Chỉ Dòng 2, Tùy Chọn
Địa Chỉ Dòng 3, Tùy Chọn

Nội dung của báo cáo này?
Báo cáo cung cấp kết quả của con em quývị trong các Đánh Giá của Minnesota được thực hiện vào mùa xuân năm 2019 để đánh giá thành tích của
học sinh theo Tiêu Chuẩn Thành Tích Thay Thế trong Tiêu Chuẩn Học Tập của Minnesota và bao gồm tổng điểm và mức thành tích của con em quý
vị trong mỗi môn học được kiểm tra. Những học sinh có điểm rơi vào mức thành tích Đạt Tiêu Chuẩn hoặc Vượt Tiêu Chuẩn được coi là
'Thành Thạo' cho mục đích giải trình trách nhiệm.

Những ai phải thực hiện các đánh giá này và tại sao?
Các Đánh Giá của Minnesota được tất cả các học sinh công lập ở các lớp 3-8 và 11 thực hiện cho môn toán, các lớp 3-8 và 10 thực hiện cho môn
đọc, và các lớp 5, 8, và một lần ở trường trung học phổ thông thực hiện cho môn khoa học. Báo cáo này bao gồm các kết quả trong bài Kiểm Tra
Kỹ Năng Học Tập của Minnesota (MTAS) nhằm đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh theo Tiêu Chuẩn Thành Tích Thay Thế trong Tiêu
Chuẩn Học Tập của Minnesota.. Những học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt có thể làm bài Kiểm Tra Kỹ Năng Học Tập của Minnesota
(MTAS).

Điểm trung bình của tiểu bang là gì?
Tổng điểm trung bình chung và điểm chuẩn mở rộng của tiểu bang được đưa vào nhằm mục đích cung cấp thông tin và để đáp ứng các hướng dẫn về
báo cáo của liên bang.
Khi so sánh điểm của học sinh với mức trung bình của tiểu bang, hãy nhớ rằng mỗi học sinh có các nhu cầu riêng biệt ảnh hưởng đến việc thực hiện
và thành tích liên quan đến đánh giá cụ thể này.

Mục đích sử dụng của các kết quả đánh giá trong báo cáo này là gì?
Các kết quả được sử dụng cho nhiều mục đích. Tiểu bang sử dụng các kết quả này nhằm phục vụ trách nhiệm giải trình của trường. Các
trường học và giáo viên sử dụng kết quả để đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy. Quývị có thể sử dụng chúng để theo dõi và hiểu rõ
tiến bộ trong học tập của con em quývị.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Việc quývị cùng tham gia vào hoạt động giáo dục của con em quývị là rất quan trọng. Nếu quývị có bất kỳ thắc mắc nào về các kết quả này, hãy liên hệ
với trường học của con em quý vị.
Để tìm hiểu thêm về báo cáo này và giúp quývị hiểu rõ các kết quả, quývị có thể tìm các video ngắn, hướng dẫn nhanh và hướng dẫn giải thích tại:
minnesota.pearsonaccessnext.com > Tài Nguyên Báo Cáo > Tài Nguyên Báo Cáo Về Cá Nhân Học Sinh (ISR))
Có thể tìm thông tin bổ sung cho học sinh và gia đình về các bài kiểm tra này trên trang web MDE tại:
education.mn.gov > Học Sinh và Gia Đình > Chương Trình và Sáng Kiến > Kiểm Tra Toàn Tiểu Bang.

Làm thế nào để tôi có thể nhận báo cáo này bằng ngôn ngữ dịch hoặc định dạng thay thế?
Khi có yêu cầu, Báo Cáo Về Cá Nhân Học Sinh này có thể được cung cấp bằng ngôn ngữ dịch hoặc định dạng thay thế, chẳng hạn như bản in
chữ lớn, chữ nổi hoặc tệp âm thanh. Để yêu cầu, hãy liên hệ với Bộ Phận Kiểm Tra Toàn Tiểu Bang tại mde.testing@state.mn.us, 651-5828472, 651-582-8874 (fax). Người dùng TTY có thể gọi cho Dịch Vụ Tiếp Âm của Minnesota theo số 711.
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6. Tiếp Cận Bài Đọc—Mô tả cách học sinh tiếp cận các đoạn bài đọc. Chỉ
dành cho Môn Đọc trong MTAS, trong quá trình thực hiện bài thi, Giám Thị
chỉ ra cách mà học sinh tiếp cận từng đoạn bài đọc. Các lựa chọn có sẵn
cho từng đoạn văn là: đoạn văn được học sinh tự đọc, học sinh đọc cùng
với Giám Thị và Giám Thị đọc đoạn văn cho học sinh.

Trang cuối cùng của ISR bao gồm Các Câu
Hỏi Thường Gặp và thông tin về nơi tìm tài
nguyên bổ sung.
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