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Các bài thi đánh giá cung cấp thông tin rất hữu ích cho học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục về việc liệu các con có 
đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường và có được chuẩn bị đầy đủ để bước vào thế kỷ 21 hay không. Kết quả bài 
thi đánh giá là nhằm cung cấp thước đo duy nhất về học vấn của các con. 
 

 
CÁC BÀI THI ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? 

Học sinh của DPS sẽ tham gia bài thi đánh giá tổng hợp và bài thi đánh giá cơ cấu. 
● Bài thi đánh giá tổng hợp được tổ chức một lần khi kết thúc thời lượng môn học (tức là học trình, học kỳ 

hoặc năm học) để đánh giá năng lực của học sinh theo thang điểm tiêu chuẩn có sẵn. Ví dụ như bài thi giữa 
kỳ, cuối kỳ, đồ án tốt nghiệp hoặc bài thi Đánh Giá Học Vấn Colorado (Colorado Measures of Academic 
Success - CMAS).  

● Bài thi cơ cấu là quy trình được áp dụng bởi giáo viên và học sinh nhằm thu thập các ý kiến phản hồi để từ đó 
điều chỉnh công tác dạy và học nhằm đạt được các kết quả học vấn mong muốn. Quy trình này được thực 
hiện bởi giáo viên hướng tới việc xác định xem liệu các con có đang học đúng cách hay không, có lỗ hổng nào 
về kiến thức và khả năng nhận thức hay không, làm sao để giúp giáo viên và học sinh đạt được các kết quả 
mong muốn. 
 

 
CON TÔI SẼ LÀM BÀI THI ĐÁNH GIÁ NÀO? 

DPS sẽ công bố bảng tổng hợp bài thi đánh giá tổng thể và nội dung tổng quát về việc cần làm các bài thi nào theo quy 
định của tiểu bang ("tiểu bang quy định") và phụ huynh có thể lựa chọn các bài thi nào để đăng ký ("tiểu bang quản 
lý"); mục đích của từng bài thi đánh giá; và khi nào thì các bài thi đánh giá được tổ chức và kéo dài bao lâu. DPS cũng 
đã chuẩn bị Lịch Thi Đánh Giá Cấp Quận; thông tin tổng quan về bài thi cũng ghi rõ thời gian tổ chức cụ thể. Ngoài ra 
còn có các thông tin về các bài thi cấp tiểu bang. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733.  
 

 
THÔNG TIN BỔ SUNG 

Chúng tôi rất mong quý vị sẽ cùng tham gia vào công tác giáo dục để các con được tốt hơn. Vui lòng đừng ngần ngại 
liên hệ với giáo viên của các con để biết cách thức giúp các con thực hành tại nhà và đăng ký tham gia bài thi.  
 
Để biết thêm thông tin chi tiết: Bài Thi Đánh Giá 
Hãy truy cập: 

● http://assessments.dpsk12.org 
● http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733 

 
 
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc quan ngại gì về các bài thi đánh giá, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc gọi cho 
Phòng Dịch Vụ Trợ Giúp Gia Đình theo số (720) 423-3054. 
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