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Cách Đọc Phiếu Báo Điểm năm 2019 của Con Quý vị – Trang 1

Colorado Measures of Academic Success (Các Biện pháp 
Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado)

Hiểu Phiếu Báo Điểm Văn khoa Anh ngữ và Toán

www.cde.state.co.us

SỞ GIÁO DỤC COLORADO  THÁNG BẢY 2019

Các phiếu báo điểm Colorado Measures of Academic Success (Các Biện pháp 
Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado) trình bày các thông tin giúp phụ 
huynh hiểu rõ hơn con mình đã làm chủ được đến đâu Các Tiêu chuẩn Học tập của 
Colorado trong các lĩnh vực được đánh giá vào cuối cấp lớp. Số liệu có trong tài 
liệu này không dựa trên số liệu thực của năm 2019.

Chưa Đạt  
Yêu cầu

Điểm số của  
Con Quý vị

760
Đạt 

Yêu cầu
Bách Phân vị 

Thứ 56

Học sinh

Trường: 781
Học khu: 760

Tiểu bang: 753

Phần trăm số Học sinh  
CO Theo Mức Thành tích:

Phần nào Đạt 
Yêu cầu

15.1% 11.4% 18.4% 25.3% 29.4%

Gần Đạt Yêu 
cầu

Đúng Tiến độ cho Cấp lớp Tiếp theo
Đạt

Yêu cầu
Vượt

Yêu cầu

Khoảng Điểm – Các điểm theo thang được thể hiện bằng các hình kim cương trên biểu đồ. Mũi tên xung quanh 
hình kim cương của con quý vị cho thấy khoảng điểm mà con quý vị nhiều khả năng sẽ đạt được nếu bài kiểm tra 
được cho thực hiện nhiều lần. Các mũi tên xung quanh hình kim cương của học sinh ví dụ cho thấy học sinh đó có 
lẽ sẽ đạt điểm trong cùng khoảng thành tích nếu bài kiểm tra được cho thực hiện nhiều lần.
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So sánh Điểm Tổng quát – Các hình kim cương của trường, học khu và tiểu bang thể hiện các điểm bình quân của 
học sinh làm cùng bài kiểm tra với con quý vị. Dùng các điểm bình quân để xem điểm của con quý vị so sánh ra sao 
với các học sinh khác làm cùng các bài kiểm tra này. Trong ví dụ này, học sinh đạt điểm thấp hơn so với mức bình 
quân của trường, bằng với mức bình quân của học khu và cao hơn mức bình quân tiểu bang.
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Thành tích của Tiểu bang – Các thanh bên dưới biểu đồ thành tích tổng thể cho quý vị thấy thành tích của con quý 
vị so sánh ra sao với các học sinh khác ở Colorado bằng việc cho thấy tỷ lệ phần trăm các học sinh có thành tích rơi 
vào mỗi mức thành tích trong năm mức thành tích đó.
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Tổng quan Thành tích của Học sinh – Phần này cho biết điểm tổng quát của con quý vị. Học sinh nhận một điểm 
tổng quát bằng số, và dựa vào điểm đó, học sinh được xếp vào một trong năm mức thành tích. Thứ hạng bách phân 
vị cho biết con quý vị có thành tích tốt ra sao so với các học sinh khác trong tiểu bang. Ví dụ, một học sinh ở bách 
phân vị thứ 56 có thành tích tốt hơn 56 phần trăm các học sinh trong tiểu bang. Các khái niệm và kỹ năng thường 
được các học sinh trong khoảng mức thành tích của con quý vị thể hiện có trong phần Mô tả Mức Thành tích ở cuối 
trang một.
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Các Mức Thành tích – Các mức thành tích mô tả việc học sinh đáp ứng tốt ra sao các yêu cầu của cấp lớp của 
mình. Mỗi mức thành tích được xác định bằng một khoảng điểm. Hai mức thành tích cao nhất cho biết học sinh đạt 
hoặc vượt các yêu cầu và đáp ứng tiến độ cho cấp lớp tiếp theo. Ba mức thành tích thấp hơn cho thấy học sinh vẫn 
chưa đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của cấp lớp.
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http://www.cde.state.co.us/


Tôi tìm hiểu thêm ở đâu?
Các bài kiểm tra Colorado Measures of Academic Success (Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado) nhất quán với  
Các Tiêu chuẩn Học tập của Colorado. Các bài đánh giá toàn tiểu bang cho chúng ta một bức tranh tức thời tại một thời điểm về những gì 
học sinh biết và có thể làm trong những lĩnh vực học tập cốt lõi. Các bài đánh giá này giúp học sinh và gia đình các em biết được thành tích 
của các em ra sao so với các tiêu chuẩn và so với các bạn cùng trang lứa. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập:  
www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
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Trang 2

Chú thích biểu đồ – Chú thích ở đầu trang 2 cho thấy thanh nào đại diện cho mức thành tích của con quý vị, của 
học khu và của tiểu bang trong phần phân tích điểm số thành phần của phiếu báo điểm. Đường kẻ dọc đậm cho 
thấy thành tích của các học sinh đạt điểm ở cận dưới mức thành tích Đạt Yêu cầu.
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Thành tích Đọc – Điểm tổng quát môn đọc trong phiếu báo điểm văn khoa Anh ngữ được thể hiện bằng các hình 
kim cương trên biểu đồ. Mũi tên xung quanh hình kim cương của con quý vị cho thấy khoảng điểm mà con quý vị 
nhiều khả năng sẽ đạt được nếu bài đánh giá được cho thực hiện nhiều lần. Nhìn vào điểm của trường, học khu và 
tiểu bang để xem điểm môn đọc của con quý vị so sánh ra sao với các học sinh khác làm cùng các bài kiểm tra này. 
Trong ví dụ này, học sinh đạt điểm thấp hơn so với mức bình quân của trường, và thấp hơn một chút so với mức 
của học khu và tiểu bang. Các mũi tên xung quanh hình kim cương của học sinh ví dụ cho thấy học sinh đó có lẽ sẽ 
đạt điểm bằng với mức của trường hay tiểu bang nếu bài kiểm tra được cho thực hiện nhiều lần. Lưu ý: Điểm thành 
tích phụ môn đọc được đo trên một thang khác với điểm tổng quát.
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Phân tích Điểm số Thành phần – Phần này phân tích chi tiết thành tích của con quý vị trong các lĩnh vực đọc và 
viết cụ thể trong phiếu báo điểm Văn khoa Anh ngữ và lĩnh vực toán trong phiếu báo điểm toán. Quý vị sẽ thấy con 
mình học tốt trong lĩnh vực nào và lĩnh vực nào có thể cần cải thiện. Thành tích trong các lĩnh vực này được báo 
cáo dưới dạng tỷ lệ phần trăm số điểm mà con quý vị đạt được trong bài đánh giá cho mỗi nhóm. Dùng các thanh 
được xác định trong phần chú thích biểu đồ ở đầu trang để so sánh thành tích của con quý vị với các mức bình 
quân của học khu và tiểu bang cũng như so với các học sinh vừa đạt đủ điểm để được xếp vào mức thành tích Đạt 
Yêu cầu. Trong ví dụ này, học sinh có thành tích tốt hơn của học khu và tiểu bang trong các nhóm về Đọc và Từ 
Vựng trong Bài Văn và trong các nhóm Viết Tổng quát và Cách Diễn đạt Văn Viết. Học sinh này có thành tích không 
tốt bằng mức bình quân của học khu, tiểu bang hay học sinh vừa đạt đủ điểm để được xếp vào mức thành tích Đạt 
Yêu cầu trong các nhóm Đọc Bài Thông tin và Ngôn ngữ Viết và các Quy ước. Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm số điểm đạt 
được ở các năm khác nhau không thể so sánh với nhau.
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