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Cuộc thi được tiêu chuẩn hóa tại trường học: Tin tức dành cho Gia Đình
Cuộc thi được tiêu chuẩn hóa tại trường học thường là chủ đề được thảo luận công khai. Trường Công Lập 
Portland (PPS) mong muốn gia đình quý vị được thông báo đầy đủ về ý nghĩa của các bài thi được tiêu chuẩn 
hóa đối với học sinh cuả quý vị cũng như trường học của quý vị.

Một phương tiện học tập quan trọng
Những bài thi đánh giá cuả toàn tiểu bang Oregon (state tests) được Học sinh các lớp từ 3 đến 8 và lớp 11 
thực hiện nhằm đánh giá Kỹ Năng Anh Ngữ, toán và khoa học. 

Bắt đầu mùa xuân này, các bài thi mới – được gọi là Đánh Giá Cân Bằng Tạo Trí Thông Minh Hơn (Smarter 
Balanced Assessments) – sẽ thay thế các kỳ thi Đánh Giá Kiến Thức và Kỹ Năng của Oregon trước đây trong 
môn toán và Kỹ Năng Anh Ngữ. Các kỳ thi mới đánh giá xem học sinh đang học gì theo Các Tiêu Chuẩn Trọng 
Tâm Chung mới của Tiểu Bang. Các bài thi mới về môn khoa học sẽ diễn ra sau khi PPS đã thực hiện đầy đủ 
Các Tiêu Chuẩn Trọng Tâm Chung của Tiểu Bang trong môn khoa học.

Các kỳ thi Cân Bằng Tạo Trí Thông Minh Hơn:
• Cho biết học sinh đã học tập tốt như thế nào nội dung bài vở và thói quen tư duy được nêu ra trong 

Các Tiêu Chuẩn Trọng Tâm Chung của Tiểu Bang và được thiết kế để chuẩn bị học sinh sẵn sàng cho đại 
học và nghề nghiệp. Phần thông tin này có thể giúp học sinh, giáo viên và trường học điều chỉnh các 
điều được giảng dạy để bảo đảm tất cả học sinh đang học những gì các em cần học.

• Đo lường mức thành quả các trường đang phục vụ các học sinh. Tiểu bang lưu hồ sơ về kết quả thi 
cho mỗi học sinh cũng như toàn thể mỗi trường. Tiểu bang cũng theo dõi số lượng học sinh dự thi, đòi 
hỏi 95 phần trăm học sinh của một trường làm các bài thi ở mọi lớp khi có tổ chức thi. Tiểu bang hạ bậc 
xếp hạng của các trường không đủ học sinh dự thi. Các gia đình thường sử dụng kết quả thi và xếp hạng 
của trường khi chọn trường gửi con mình theo học, và học khu cũng như tiểu bang đều sử dụng tin này 
để quyết định các trường nào cần sự chú ý hoặc đầu tư đặc biệt để nâng cao thành tích.

• Thu hút, mang tính tương tác và “thiết thực” hơn các bài thi trước đây và giúp phụ huynh cũng như 
học sinh xác định các lĩnh vực học tập, các kỹ năng hoặc thói quen tư duy mà học sinh cần thực hành 
nhiều hơn.

Một đòi hỏi để tốt nghiệp
• Tại Oregon, học sinh được yêu cầu thể hiện sự thành thạo ở các lĩnh vực chính để có thể tốt nghiệp phổ 

thông trung học. Hầu hết học sinh phổ thông trung học thể hiện sự thành thạo bằng cách đạt số điểm 
chuẩn trong các bài thi của tiểu bang.

• Việc làm các bài thi ở lớp nhỏ hơn giúp học sinh sẵn sàng thể hiện thành công sự thành thạo của mình 
và đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp ở cấp phổ thông trung học.

• Học sinh được yêu cầu phải làm các bài thi của tiểu bang trừ khi đủ điều kiện được miễn dự thi. 

Các trường hợp miễn dự thi
Luật pháp tiểu bang chỉ cho phép học sinh được phép miễn dự thi vì hai lý do: khuyết tật hoặc tôn giáo. Cần 
có sự cho phép của phụ huynh để học sinh được phép miễn dự thi. 

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm phần thông tin về cuộc thi, bao gồm các trường hợp được miễn thi của học sinh, tại www.ode.
state.or.us/home/ hoặc trao đổi với hiệu trưởng tại trường của quý vị. Tìm hiểu thêm phần thông tin về các bài 
Đánh Giá Cân Bằng Tạo Trí Thông Minh Hơn tại www.pps.net, tìm kiếm “Trọng Tâm Chung,” hoặc tại  
www.smarterbalanced.org.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc, hãy liên lạc Joe Suggs, Giám Đốc Phụ Trách Nghiên Cứu, Thẩm Định & Đánh Giá của 
PPS, jsuggs@pps.net hoặc 503-916-3341. Tiếng Tây Ban Nha, 503-916-3582. Tiếng Việt, 503-916-3584. Tiếng Nga, 503-
916-3583. Tiếng Trung, 503-916-3585. Tiếng Somali, 503-916-3586. 
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Sở Học Chánh Portland là một cơ sở bình đẳng trong giáo dục và tuyển dụng.


