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ACCESS 2.0 (Đánh giá Mức Hiểu và Giao tiếp bằng tiếng Anh theo từng Tiểu bang) 

Các bài thi thẩm định cung cấp thông tin giá trị cho học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục, cho thấy học sinh đã 
thông thạo các tiêu chuẩn về nội dung học tập và trình độ cấp lớp cũng như theo đúng tiến độ để tốt nghiệp với tâm 
thế sẵn sàng cho thế kỷ 21 hay chưa. Kết quả thẩm định là nhằm cung cấp một biện pháp đánh giá cơ sở bằng chứng 
về mức tiến bộ học tập của con quý vị. 
 

 
BÀI THI THẨM ĐỊNH NÀY LÀ GÌ? 

ACCESS 2.0 là bài thi thẩm định tổng kết, đánh giá mức phát triển Anh ngữ học tập và giao tiếp xã hội trong các lĩnh 
vực Nghe, Đọc, Viết và Nói. Đây là một bài thi thẩm định bắt buộc của tiểu bang, đáp ứng các yêu cầu của liên bang về 
việc giám sát Học sinh học Anh ngữ. Mọi học sinh từ Mẫu giáo - lớp 12 được xác định là học sinh học Anh ngữ đều 
phải dự kỳ thi thẩm định này.  
 
Nếu con quý vị đang học Mẫu giáo, em sẽ làm hết cả bốn phần của bài thi bằng giấy và bút chì. Nếu con quý vị đang 
theo học từ lớp 1-12, có thể làm bài thẩm định này toàn bộ trên mạng trực tuyến, hoặc toàn bộ bài thi trên giấy hoặc 
làm bài trực tuyến nhưng làm phần viết bằng giấy. Trước năm học 15-16, chỉ có dạng bài thi trên giấy. Học khu Công 
lập Denver đang chuyển tiếp sang dạng bài thi trực tuyến.  
 
Học sinh từ lớp 1-12 được xác định là học sinh học Anh ngữ và có khiếm khuyết về nhận thức đáng kể sẽ tham dự kỳ 
thi ACCESS Thay thế dành cho học sinh ELL. Bài thi này được thực hiện hoàn toàn trên giấy. 
 
Có bài thi trên giấy ở mọi cấp lớp cho học sinh nào muốn làm bài trên giấy, kể cả môn viết. 
 

 
KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC KIỂM TRA? 

ACCESS 2.0 được tổ chức vào tháng Một và tháng Hai và được tiến hành theo hình thức thi trực tuyến cho hầu hết 
mọi học sinh Vui lòng liên hệ với trường con quý vị để biết lịch thi cụ thể. Con quý vị chỉ dự thi vào các ngày nhất định, 
dựa theo cấp lớp và môn học, chứ không phải trong suốt khung thời gian thi.  Vui lòng liên hệ với giáo viên của con 
quý vị để biết lịch thi cụ thể. 
 

 
CON CỦA TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM SỐ GÌ?   

Phiếu báo điểm dành cho phụ huynh sẽ được gửi về nhà vào tháng Năm với thông tin chi tiết về kết quả học tập của 
con quý vị. Quý vị sẽ nhận được tất cả 8 điểm số của con quý vị. Các điểm số được thông báo theo 6 mức thông thạo 
sau đây: 
 

1 – Nhập môn 2 – Vỡ lòng 3 – Đang Phát triển 4 – Đang Mở rộng 5 – Rút Khoảng cách 6 - Gần Đạt 
 

 
Quý vị sẽ nhận được điểm số riêng cho môn Nghe, Đọc, Viết và Nói. Từ các điểm số này cho ra các điểm số tổng hợp 
như sau: 
• Ngôn ngữ bằng Lời - kết hợp điểm nói (50%) và nghe (50%) 
• Đọc Viết – đọc (50%) và viết (50%) 
• Hiểu – nghe (30%) và đọc (70%) 
• Điểm Tổng quát - nghe (15%), nói (15%), đọc (35%), và viết (35%). 
 

 
CÁC ĐIỂM SỐ NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? 

Các điểm số của kỳ thi ACCESS 2.0 sẽ được sử dụng để giáo viên biết mức độ thông thạo Anh ngữ của mỗi học sinh. 
Thông tin này sẽ hỗ trợ việc xác định dạng chương trình hướng dẫn giảng dạy thích hợp nhất cho học sinh. Dữ liệu này 



cũng sẽ được sử dụng để xác định khi nào thì một học sinh học Anh ngữ đã sẵn sàng được xếp vào các lớp Anh ngữ 
thông thường. Học sinh cần có Trình độ thông thạo Tổng quát ở mức 4.0 hoặc cao hơn cũng như điểm Đọc viết là 4.0 
hoặc cao hơn để có thể hoàn tất và dừng các dịch vụ Học Anh Ngữ. 
 

 
THÔNG TIN THÊM 

Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc học tập của con em mình. Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với giáo 
viên của con quý vị để biết cách trợ giúp con mình ở nhà và các phương tiện hỗ trợ đặc biệt sẵn có cho kỳ thi. 
 
Để Biết Thêm Thông Tin: WIDA 
• Truy cập https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx, xem mục Family Webinars dưới phần Standards 
 
Để Biết Thêm Thông Tin: Các Bài thi Thẩm định 
Truy cập: 
• http://assessments.dpsk12.org  
• https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view 
 
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại gì về các bài thi thẩm định, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường của con quý vị 
hoặc gọi cho Dịch vụ Trợ giúp Gia đình tại số (720) 423-3054. 
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