
Thông báo hàng năm 2019-20 về kiểm tra cấp tiểu bang 

TẤT CẢ HỌC SINH TỐT NGHIỆP ĐƯỢC 
CHUẨN BỊ 
Trong năm 2010, Oregon đã thông qua các tiêu chuẩn K-12 cao hơn cho 
môn Anh Văn và Toán để đảm bảo tất cả học sinh chuyển cấp có kiến thức 
học thuật và kỹ năng cần thiết cho sự thành công sau cấp học trung học. Vì 
chúng tôi đã tăng tiêu chuẩn cho những gì chúng tôi kỳ vọng học sinh cần 
biết và có thể làm được, chúng tôi cũng đã thay đổi cách chúng tôi đánh giá 
sự tiến bộ của học sinh qua các bài kiểm tra cấp tiểu bang, được gọi là 
Smarter Balanced. 

Vì sao việc tham gia lại quan trọng? 
Trong khi không có bài kiểm tra riêng lẻ nào có thể cung cấp bức 
tranh hoàn chỉnh về sự tiến bộ của con quý vị, việc để con quý vị làm 
bài kiểm tra  cấp tiểu bang cung cấp cho các nhà giáo dục và người 
quản trị thông tin về các phương pháp giáo dục đang hoạt động và 
những nơi cần nguồn lực bổ sung. Sự tham gia của con quý vị là rất 
quan trọng để đảm bảo các trường học  và  quận nhận được nguồn 
lực được nhắm mục tiêu họ cần để giúp tất cả học sinh thành công. 

Mô tả các quyền 
Dự luật của hạ viện số 2655 cho phép phụ huynh và học sinh thành 
niên chọn không tham gia các bài kiểm tra tổng kết cấp tiểu bang 
của Oregon cho môn Anh Văn và Toán bằng cách gửi mẫu đơn hàng 
năm cho trường mà học sinh theo học. Trường sẽ cung cấp cho phụ 
huynh mẫu đơn hàng năm cho năm học 2019- 20 ít nhất 30 ngày 
trước khi bắt đầu kiểm tra. Truy cập vào liên kết này để tìm hiểu 
thêm về Dự luật của hạ viện số 2655:  
http://tinyurl.com/OR-HB2655. 

LỊCH KIỂM TRA CẤP TIỂU BANG 

Kiểm tra Anh Văn & Toán Smarter Balanced 
Giêng 7 tháng 1 – ngày 5 

tháng 6 năm 2020 

BÀI KIỂM TRA CẤP TIỂU BANG 
CỦA OREGON 

o Thách thức con quý vị suy
nghĩ nghiêm túc và áp dụng
kiến thức của con vào các vấn
đề của thế giới thực

o Vượt xa hơn câu hỏi trắc
nghiệm và yêu cầu con quý vị
giải thích các câu trả lời của con

o Đóng vai trò như bản tóm tắt sự
tiến bộ của con quý vị và có thể
được xem xét cùng với những
thông tin khác để xác định sự
thành công trong học tập của
con quý vị

o Giúp xác định các trường học và
quận cần hỗ trợ thêm để đảm bảo
có nhiều học sinh hơn đạt tiêu
chuẩn cao hơn

Khi nào con tôi sẽ làm bài kiểm 
tra? 
Con quý vị sẽ được kiểm tra một lần sau khi 
chúng đã hoàn thành ít nhất hai phần ba 
năm học. Trường của con quý vị sẽ xác định 
ngày cụ thể để con quý vị làm bài kiểm tra 
trong lịch kiểm tra trên toàn tiểu bang. 

HÃY THEO DÕI THÔNG TIN 
Nói chuyện với giáo viên hoặc hiệu trưởng trường học của con quý vị nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm 
hiểu thêm. 

Nguồn lực 
Để tìm hiểu thêm về những gì con quý vị cần biết và có thể làm cho môn Anh Văn & Toán: 
http://tinyurl.com/ELARoadmap  & http://tinyurl.com/MathRoadmap 
Xem câu hỏi kiểm tra mẫu: http://tinyurl.com/ORPracticeTests 
Để đọc thêm về kết quả kiểm tra của con quý vị: http://tinyurl.com/ORTestResults 

http://tinyurl.com/OR-HB2655
http://tinyurl.com/ELARoadmap
http://tinyurl.com/MathRoadmap
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
http://tinyurl.com/ORTestResults


     2019-20 Annual Notice for Statewide Tests 

OREGON’S STATE TESTS 

o Challenge your child to think
critically and apply his or her
knowledge to real-world
problems

o Go beyond multiple choice and
ask your child to explain his or
her answers

o Act as a snapshot of your child’s
progress and may be considered
along with other pieces of
information to determine your
child’s academic success

o Help identify schools and
districts that need additional
supports to ensure more students
are meeting higher standards

STATEWIDE TESTING WINDOWS 

Smarter Balanced English Language Arts & Math Tests 
January 7 – June 5, 2020 

 

 
 
 

Why does participation matter? 
While no single test can give a complete picture of your child’s 
progress, having your child take the statewide tests provides 
educators and administrators with information about what 
educational approaches are working and where additional 
resources are needed. Your child’s participation is important to 
ensure schools and districts receive the targeted resources they 
need to help all students succeed. 

Description of rights 
House Bill 2655 permits parents and adult students to annually opt-
out of Oregon’s statewide summative tests in English Language Arts 
and Math by submitting an annual form to the school the student 
attends. Schools will provide parents with the annual form for 
2019-20 at least 30 days prior to the start of testing. Visit this link to 
learn more about House Bill 2655: http://tinyurl.com/OR-HB2655. 

When will my child take the test? 
Your child will be tested once after he or 
she has completed at least two-thirds of 
the school year. Your child’s school will 
determine the specific dates your child 
takes the tests within the statewide testing 
window. 

 
 

 

ALL STUDENTS GRADUATE PREPARED 

In 2010, Oregon adopted higher K-12 standards in English Language 
Arts and Math to ensure all students move from grade to grade with 
the academic knowledge and skills necessary for success beyond 
high school. Because we raised the bar for what we expect students 
to know and be able to do, we have also changed the way we 
measure student progress through our state tests, known as Smarter 
Balanced.  

STAY INFORMED 
Talk to your child’s teacher or school principal if you have questions or want to learn more. 

Resources 

To learn more about what your child should know and be able to do in English Language Arts & Math: 
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 

To view sample test questions: http://tinyurl.com/ORPracticeTests 

To read more about your child’s test results: http://tinyurl.com/ORTestResults 

http://tinyurl.com/OR-HB2655
http://tinyurl.com/ELARoadmap
http://tinyurl.com/MathRoadmap
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
http://tinyurl.com/ORTestResults
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