
 

 
Tiêu chuẩn học vấn nghiêm ngặt của Colorado được xây dựng để đảm bảo các học sinh của Colorado được chuẩn bị đầy đủ cho cấp đại học 
và hướng nghiệp. Các bài thi đánh giá của Colorado đạt tiêu chuẩn tiểu bang, đánh giá được sự tiến bộ của học sinh tính đến cuối năm học 
ở các môn như tiếng Anh, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội. Bài thi đánh giá giúp giáo viên và phụ huynh biết được kiến thức và sự tiến 
bộ của học sinh, để từ đó so sánh được với các học sinh khác trong quận và tiểu bang. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài Thi Đánh Giá Học Vấn Colorado (Colorado Measures of Academic Success - CMAS) ở môn tiếng Anh, toán, khoa học và 
xã hội đáp ứng được các Tiêu Chuẩn Học Vấn Colorado, nâng cao các kỹ năng khó ví dụ như tư duy lô-gic và giải quyết vấn 
đề. Mỗi học sinh khi làm bài kiểm tra CMAS đều có phiếu báo điểm. Các phiếu báo điểm ghi rõ các thông tin giúp phụ 
huynh hiểu rõ hơn về kiến thức của con theo Tiêu Chuẩn Học Vấn Colorado và liệu con có đi theo đúng lộ trình chuẩn bị 
cho bậc đại học và hướng nghiệp sau tốt nghiệp hay không.  

 

Những điều cần ghi nhớ 
 

 Các bài thi này đáp ứng được Tiêu Chuẩn Học Vấn Colorado, đưa ra được lộ trình rõ ràng giúp mọi học sinh có 
được sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho bậc đại học và hướng nghiệp. 

 Các bài thi này được tổ chức vào cuối năm và chỉ là một tham số được sử dụng cùng với các phiếu báo cáo, 
đánh giá năng lực trên lớp và phản hồi của giáo viên nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về sự tiến bộ của con. 

 Các kỳ thi giúp đánh giá các kỹ năng thiết yếu cho học sinh hiện nay - ví dụ như khả năng tư duy lô-gic và giải 
quyết các vấn đề phức tạp. 

 Nắm bắt được thông tin này sớm - trước khi học sinh thi đại học - sẽ giúp phụ huynh và giáo viên có thời gian 
chuẩn bị tốt hơn cho các con, cả ở thời điểm hướng nghiệp. 

 

1. Phối hợp với giáo viên để cùng xây dựng chiến lược nâng cao kiến thức cho con nếu con đã đạt hoặc vượt mức yêu 
cầu. Tương tự, giáo viên có thể giúp chuẩn bị các tài nguyên để con có thể phát triển kiến thức. Kèm cặp ngoài giờ 
hoặc các các bài tập tại nhà cũng có thể giúp các con nâng cao được kỹ năng của mình. 

2. Đảm bảo rằng điểm thi chỉ là một chỉ số về tiến bộ. 
3. Xác định cần củng cố kỹ năng nào tại nhà. Các phân tích chi tiết về các kỹ năng cụ thể trong phiếu báo điểm của con 

sẽ là điểm khởi đầu tuyệt vời cho việc nhận biết con cần cải thiện ở điều gì. 
4. Tìm hiểu thêm về Tiêu Chuẩn Học Vấn Colorado và các bài thi đánh giá liên quan, bao gồm cả cẩm nang giúp phụ 

huynh nắm được nội dung của phiếu báo điểm và các Câu Hỏi Thường Gặp tại: 
www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 

Bài Thi Đánh Giá Học Vấn Colorado (Colorado 
Measures of Academic Success) 

 
Sử dụng Phiếu Điểm CMAS để Hỗ trợ Đánh  

giá học vấn của Sinh viên 

Nơi tôi có thể học thêm 

http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/guidestostandards
http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

