
Tôi tìm hiểu thêm ở đâu?

Các tiêu chuẩn học tập khắt khe của Colorado được lập ra để đảm bảo rằng tất cả học sinh Colorado đều được 
chuẩn bị sẵn sàng để thành công ở bậc đại học và nghề nghiệp. Các bài đánh giá của Colorado nhất quán với các 
tiêu chuẩn của tiểu bang, giúp các nhà giáo và phụ huynh biết được thành tích hiện tại của học sinh và tiến bộ của 
học sinh theo thời gian và thành tích của các em so sánh ra sao với các bạn đồng lứa trên toàn học khu và tiểu bang.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

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

Sử dụng Phiếu Báo Điểm CMAS để Hỗ trợ cho Thành công 
trong Học tập của Con Quý vị

www.cde.state.co.us

Các bài đánh giá Colorado Measures of Academic Success (CMAS, Các Biện pháp 
Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado) trong môn Văn khoa Anh ngữ, toán, 
khoa học và nghiên cứu xã hội nhất quán với các Tiêu chuẩn Học tập của Colorado và 
đo lường các kỹ năng phức tạp như tư duy và giải quyết vấn đề. Một phiếu báo điểm 
được tạo ra cho mỗi học sinh đã làm một bài kiểm tra CMAS. Các báo cáo này có 
chứa thông tin giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về việc con của họ đang đáp ứng tốt ra sao 
các yêu cầu của các Tiêu chuẩn Học tập Colorado và liệu con của họ có đạt tiến độ để 
sẵn sàng cho bậc đại học và nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp hay không.

• Các bài kiểm tra CMAS nhất quán với Các Tiêu chuẩn Học tập của Colorado, và các tiêu chuẩn này giống như lộ trình 
giúp đảm bảo rằng học sinh sẵn sàng cho bậc đại học, nghề nghiệp, và cuộc sống. Mùa xuân 2018, các tiêu chuẩn 
học tập tiểu bang đã được cập nhật theo yêu cầu của luật pháp tiểu bang. Các Tiêu chuẩn Học tập của Colorado sửa 
đổi phải đến năm học 2020-21 mới có hiệu lực, và khi đó các bài kiểm tra tiểu bang sẽ được điều chỉnh cho phù hợp 
với các tiêu chuẩn cập nhật vào lúc đó. Các học khu, giáo viên và học sinh có một năm nữa để chuyển tiếp sang các 
tiêu chuẩn mới và các bài kiểm tra tiểu bang mới.

• Các bài kiểm tra CMAS được cho học sinh làm vào cuối năm học, và chúng chỉ là một chỉ số có thể được sử dụng 
cùng với các phiếu báo cáo cập nhật tình hình, thành tích trong lớp và ý kiến của giáo viên để cung cấp một bức tranh 
toàn diện về tiến bộ của con quý vị.

• Các bài kiểm tra này đo lường các kỹ năng mà học sinh cần hôm nay – như khả năng tư duy và giải quyết các vấn đề 
phức tạp.

• Việc nắm được ngay ở các cấp lớp thấp liệu học sinh có đáp ứng được các yêu cầu của cấp lớp hay không cho phụ 
huynh và giáo viên thêm thời gian để chuẩn bị tốt hơn cho học sinh sẵn sàng cho bậc đại học và công việc sau trung học.

• Hãy làm việc cùng với giáo viên của con quý vị để tìm ra các chiến lược bồi dưỡng kiến thức cho con quý vị ở các 
khía cạnh mà học sinh đã đáp ứng được hoặc vượt quá yêu cầu cấp lớp. Tương tự như vậy, giáo viên của con quý vị 
có thể giúp xác định các nguồn lực để cải thiện thành tích của con quý vị ở những lĩnh vực cần cải thiện. Có thể sẵn 
có các hoạt động phụ đạo, các chương trình sau giờ học hay các hoạt động tại nhà để giúp học sinh thực hành các kỹ 
năng của mình.

• Nhắc nhở con quý vị rằng điểm kiểm tra chỉ là một chỉ số của sự tiến bộ.
• Xác định những kỹ năng nào cần được củng cố tại nhà. Phân tích chi tiết về các kỹ năng cụ thể trong báo cáo điểm 

số của con quý vị là một khởi đầu tốt để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
• Tìm thêm thông tin về các Tiêu chuẩn Học tập của Colorado và các bài đánh giá phù hợp, bao gồm hướng dẫn 

cho phụ huynh tìm hiểu về phiếu báo điểm và các Câu hỏi Thường Gặp tại:  
www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

Những điều Quan trọng Cần Nhớ

Làm Thế nào để Tôi Giúp Con Tôi?
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