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Đánh Giá Toàn Tiểu Bang Oregon (OSAS): Kết quả các bài 
kiểm tra và ý nghĩa của chúng 

 
Hằng năm, toàn bộ học sinh ở tiểu bang Oregon từ lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11 sẽ thực hiện các bài kiểm tra 
tổng kết ở hai môn ngữ văn Anh và môn Toán. Các bài kiểm tra này được gọi là các bài kiểm tra ngữ văn 
Anh và Toán của OSAS (Oregon Statewide Assessment System). Kết quả các bài kiểm tra của mỗi học sinh 
sẽ được gửi thẳng về nhà vào đầu năm học mới. 

Đánh giáOSASlà gì? 

Mục đích của các bài kiểm tra là để đánh giá xem học sinh có đạt trình độ theo tiêu chuẩn chung của bang 
trong môn Toán và ngữ văn Anh hay không. Những bài kiểm tra gồm có hai phần là trắc nghiệm và trả lời 
các câu hỏi mở. Phần các câu hỏi mở là để học sinh thể hiện kỹ năng tư duy phản biện của mình. 

Những bài kiểm tra được chấm điểm như thế nào? 

Điểm trung bình hai môn của mỗi học sinh sẽ được chia ra làm 4 cấp độ từ 1đến 4. Mức độ 3 là "Đạt chuẩn", 
mức độ 4 là "Trên chuẩn". Mức độ 4 là cho những học sinh có nguyện vọng thi vào đại học hoặc có thể đi 
làm. Mỗi điểm số sau đó được chia thành các phần nhỏ hơn gọi là "Yêu cầu bắt buộc", ví dụ như đọc và viết 
(đối với ngữ văn) và giải quyết vấn đề (trong toán học). Những phần nhỏ này cũng được chia làm 4 cấp độ. 
Theo cách này, người ta có thể đánh giá được một học sinh đã làm tốt ở mức nào và cũng nắm được điểm 
mạnh và điểm yếu của mỗi học sinh trong từng môn học. 

Nếu học sinh đạt kết quả yếu trong bài kiểm tra thì sao? 

Những bài kiểm tra không dùng để đánh trượt hay là cơ sở để bắt học sinh lưu ban. Kết quá bài kiểm tra 
chỉ đơn thuần giúp giáo viên và nhà trường nắm được tình hình học tập của các em. Với học sinh lớp 11, 
các em có thể sử dụng các bài kiểm tra để chứng minh rằng các em đã rèn luyện được các Kỹ Năng Thiết 
Yếu đòi hỏi cho các bài thi tốt nghiệp như đọc, viết và toán. 

Làm thế nào để học sinh lớp 11thi OSASbiết được mình đã đạt mức điểm đủ điều kiện tốt nghiệp hay 
chưa? 

Toán: Để đáp ứng được Kỹ Năng Thiết Yếu (ES) trong môn toán, mỗi học sinh phải đạt được số điểm từ 
2543 điểm trở lên ở cấp độ 2 trong bài kiểm tra môn toán. 

Đọc: Để đáp ứng được Kỹ Năng Thiết Yếu (ES) trong môn đọc, mỗi học sinh phải đạt được số điểm từ 
2515 điểm trở lên ở cấp độ 2 trong phần đọc hiểu của bài kiểm tra ngữ văn Anh. 

Viết: Để đáp ứng được Kỹ Năng Thiết Yếu (ES) trong môn viết, mỗi học sinh phải đạt số điểm từ 2583 
điểm trở lên ở cấp độ 3 trong phần viết của bài kiểm tra ngữ văn Anh. 

Nếu học sinh không đạt điểm số tối thiểu theo yêu cầu để đáp ứng Kỹ Năng Thiết Yếu thì sao? 

Học sinh sẽ phải thực hiện những cách khác để có thể tốt nghiệp. Các cách bao gồm nộp bản làm việc mẫu 
để thể hiện trình độ của mình, hoặc vượt qua những bài kiểm tra khác, chẳng hạn như những bài thi tuyển 
sinh đại học ACT hoặc SAT. 

Tại sao một số mức điểm để đáp ứng được kỹ năng thiết yếu (ES) lại thấp hơn mức độ 3, mức độ 
tiêu chuẩn để vào đại học và đi học nghề? 

Tiểu bang Oregon đã áp dụng số điểm đáp ứng được Kỹ Năng Thiết Yếu (ES) tương đương với mức điểm 
được đặt theo Bài Đánh Giá Kiến Thức và Kỹ Năng cũ của bang (OAKS). Điều này được thực hiện để sinh 
viên được nắm được thông tin về điều kiện xét tốt nghiệp. 
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Điểm số của bài đánh giá OSAScó thể được dùng để thay thế bài thi tuyển sinh đại học không? 

Câu trả lời là Có. Các trường đại học và cao đẳng cộng đồng ở Oregon có thể miễn kiểm tra đầu vào đối với 
những học sinh đạt điểm cấp độ 3 hoặc cao hơn trong các bài kiểm tra OSAS và đáp ứng các tiêu chuẩn 
của trường đại học để tiếp tục lớp 12. 

Điểm trung bình của học sinh ảnh hưởng như thế nào đến nhà trường? 

Các bản báo cáo học tập của trường do tiểu bang cung cấp bao gồm thành tích học tập và xếp hạng thành 
tích dựa trên kết quả các bài kiểm tra. 

Học sinh có phải bắt buộc làm các bài kiểm tra hay không? 

Hiện nay tiểu bang yêu cầu bắt buộc học sinh thực hiện các bài kiểm tra, trừ trường hợp phụ huynh hoặc 
người giám hộ không muốn học sinh thực hiện các bài kiểm tra đó. Để từ chối tham gia bài kiểm tra, phụ 
huynh hoặc người giám hộ phải điền vào mẫu đơn ở phòng công tác học sinh của trường học. 

Bao nhiêu học sinh đã tham gia thực hiện các bài kiểm tra? 

Trung bình từ năm 2018 đến 2019, có khoảng 90% học sinh thuộc sở chánh học Portand từ lớp 3 đến lớp 8 
và lớp 11 đã tham gia kỳ thi. Tiểu bang yêu cầu 95 % học sinh ở mỗi trường và học khu phải làm các bài 
kiểm tra để đảm bảo việc học tập của học sinh sẽ được đánh giá đầy đủ. 

Phụ huynh có thể trao đổi với ai nếu có thắc mắc về kết quả học tập của con em mình? 

Trao đổi với hiệu trưởng, giáo viên hoặc tư vấn viên ở trường. Những buổi họp phụ huynh là cơ hội tốt 
để trao đổi về các vấn đề này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài thi, hãy liên hệ với phòng 
khảo thí của PPSqua email testinghelp@pps.net hoặc qua số điện thoại 503-916-3208. 

 

Các nguồn thông tin bổ sung 

Oregon Department of Education:http://www.oregon.gov/ode 

National PTA:http://www.pta.org 


