
Tăng Tốc Một Môn Học về Toán Học 

(Hướng Dẫn dành cho Gia Đình) 

Các hướng dẫn này dành cho những gia đình quan tâm đến Tăng Tốc Một Môn Học (SSA) dành cho con em 

của họ về môn toán. Nếu thắc mắc của quý vị không được giải đáp trong tài liệu này, hãy liên hệ với nhân 

viên hỗ trợ TAG của nhà trường. 

 
 Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện 

● Học sinh lớp mẫu giáo và lớp một không hội đủ điều kiện cho Tăng Tốc Một Môn Học. 
● Học sinh lớp 2, lớp 3 và lớp 4 hội đủ điều kiện đăng ký SSA để bỏ qua một cấp lớp ở môn toán. 
● Học sinh lớp 5 có thể đăng ký SSA để bỏ qua Toán Học Tiêu Chuẩn Chung (Common Core 

Math) lớp 6 và bắt đầu lớp 6 ở Toán Học Tiêu Chuẩn Chung của lớp 7. Học sinh lớp năm đăng 
ký SSA cho Toán Học Rút Gọn Năm 1 sẽ tạo thành tăng tốc gấp đôi và không được hỗ trợ. 

● Việc xếp lớp cho học sinh lớp 6 chuyển sang lớp 7 được thực hiện ở cấp độ trường học. Các lựa 
chọn cho năm học 2022-23 bao gồm Toán Học Rút Gọn Năm 1 hoặc Toán Học Tiêu Chuẩn Chung 
Lớp 7. Không bắt buộc phải nộp đơn đăng ký SSA. 

○ SSA MÙA THU: học sinh sẽ tăng tốc từ Toán Học Tiêu Chuẩn Chung lớp 6 lên Toán 
Học Tiêu Chuẩn Chung lớp 7, không phải Toán Học Rút Gọn Năm 1 (không hỗ trợ tăng 
tốc gấp đôi). 

○ SSA MÙA XUÂN: Học sinh lớp 6 có thể nộp đơn xin SSA để chuyển tiếp vào môn Toán Học 
Tiêu Chuẩn Chung lớp 8 chỉ vào Mùa Xuân, cho năm học tiếp theo. 

● Học sinh lớp 7 của môn Toán Học Tiêu Chuẩn Chung lớp 7 có thể đăng ký SSA vào môn Toán Học 
Rút Gọn Năm 2 dành cho lớp 8. 

● Học sinh lớp 7 môn Toán Học Rút Gọn Năm 1 có thể đăng ký SSA vào môn Hình Học cho lớp 8. 

 
Quá Trình 

Khung Thời Gian Đăng Ký Mùa Xuân: 15 tháng Tư - 15 tháng Năm cho 
Khung Thời Gian Đăng Ký Mùa Thu năm học 2022-23: Sẽ thông báo sau 

1. Học sinh hoàn thành bài đánh giá toán học MAP trong khung thời gian Mùa Xuân hoặc Mùa Thu. 
2. Đội ngũ nhà trường sẽ xác nhận dữ liệu bài đánh giá môn toán MAP nằm trong phạm vi hội đủ điều 

kiện. 
3. Hoàn thành đơn đăng ký SSA trong vai trò là một đội ngũ có thể bao gồm: Nhân viên hỗ trợ, quản 

trị viên, giáo viên, cố vấn TAG. 
4. Đội ngũ nhà trường sẽ nộp đơn đăng ký lên khoa TAG để xem xét. 
5. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra và thông báo cho gia đình và nhà trường/giáo viên tiếp nhận nếu 

cần thiết. 
6. Hoàn thành lịch biểu học tập cho học sinh vào mùa thu nếu cần thiết. 

 
Bài Đánh Giá 

Văn Phòng TAG sử dụng Bài Đánh Giá Đo Lường Tiến Bộ Học Tập (MAP) và hướng dẫn từ nhà phát triển bài 

đánh giá, Hiệp Hội Đánh Giá Tây Bắc (NWEA), để xác định học sinh nào sẽ được hưởng lợi khi tăng tốc môn 

Toán. NWEA khuyến cáo nên tăng tốc học tập cho những học sinh có điểm số môn Toán MAP ở phân vị thứ 

90 trở lên cho mùa xuân của cấp lớp bị bỏ qua. NWEA cũng khuyến cáo rằng các học sinh không nên tăng tốc 

học tập nếu các em có nội dung giảng dạy đã được xác định là Lĩnh Vực Trọng Tâm. 
 

Các Quy Tắc Ra Quyết Định 

Nhiều biện pháp sẽ được sử dụng để xác định mức độ sẵn sàng tăng tốc học tập của học sinh. Việc đăng ký 

SSA có cho biết rõ ràng rằng học sinh có thể được tăng tốc học tập mà không tạo ra những khoảng trống về 

kiến thức khái niệm không? 

● Điểm Số RIT Mùa Xuân: Đề xuất điểm số RIT mùa xuân từ NWEA có nằm trong phạm vi điểm 

của học sinh không? 

● Lĩnh Vực Trọng Tâm MAP: Có bất kỳ nội dung giảng dạy nào được chỉ ra trong báo cáo học sinh 

MAP đã được xác định là Lĩnh Vực Trọng Tâm không? 

● Thông tin bổ sung: Có các điểm dữ liệu MAP bổ sung, thông tin từ đơn đăng ký, hoặc bằng 



chứng bổ sung cho thấy học sinh sẽ được hưởng lợi từ việc tăng tốc học tập không? 

Phải có bằng chứng về tối thiểu 2 trong 3 chỉ số thì học sinh mới được xem xét tăng tốc học tập. 
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