
 

Cẩm nang Hướng dẫn Phụ huynh về các Bài Thi Thẩm định 
Năm học 2018-19 

CMAS (Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado) 

Các bài thẩm định cung cấp thông tin giá trị cho học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục, cho thấy liệu 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? 

Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado, hay CMAS, là bài thi thẩm định tổng kết của tiểu 
bang cho các môn ngữ văn, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội. CMAS tuân theo các tiêu chuẩn học tập nghiêm ngặt 
của tiểu bang và được thiết kế để đánh giá mức độ hiệu quả mà học sinh thông thạo các tiêu chuẩn và chuẩn bị sẵn 
sàng cho cấp lớp tiếp theo. 
 
Các câu hỏi thẩm định Văn khoa Anh ngữ (ELA) và Toán của CMAS ban đầu được thiết kế bởi sự hợp tác giữa Sở Giáo 
dục Colorado và PARCC (Tổ chức Hợp tác Đánh giá Mức độ Sẵn sàng cho Đại học và Nghề nghiệp).  Sở Giáo dục 
Colorado đã làm việc với các nhà giáo dục Colorado để thiết lập các mục thi cụ thể của tiểu bang trong bài thi thẩm 
định ELA và toán của CMAS, bắt đầu từ Mùa xuân 2019. Các bài thi thẩm định môn khoa học, nghiên cứu xã hội, và 
văn khoa ngôn ngữ Tây Ban Nha được biên soạn bởi sự hợp tác giữa Sở Giáo dục Colorado, đơn vị hợp đồng tổ chức 
thi Pearson, và các nhà giáo dục Colorado. 
 

 
KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC KIỂM TRA? 

Học sinh Cấp Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở 
Mỗi mùa xuân, kỳ thi CMAS được tiến hành cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trong các cấp lớp và môn học 
sau đây: 

• Văn khoa Anh ngữ (Lớp 3-8).  
o Bài thi Văn khoa tiếng Tây Ban Nha sẽ được tiến hành thay thế cho bài thi văn khoa Anh ngữ cho các 

học sinh lớp 3 và lớp 4 được xác định là học sinh học Anh ngữ. 
• Toán (Lớp 3-8) 
• Khoa học (Lớp 5 và 8) 
• Nghiên cứu Xã hội (Lớp 4 và 7 ở các trường được lựa chọn) 

 
Học sinh Trung Học Phổ thông 
Học sinh Lớp 9 và 10 
Mỗi mùa xuân, các học sinh lớp chín và lớp mười làm bài thi PSAT (Kiểm tra Năng khiếu Học tập Sơ bộ) trong môn ngữ 
văn và toán. Không có thi thẩm định CMAS cho các cấp lớp này.  
 
Học sinh Lớp 11 
Mỗi mùa xuân, học sinh lớp mười một làm các bài thi thẩm định sau: 

• SAT (Kiểm tra Năng khiếu Học tập) trong môn ngữ văn và toán 
• CMAS Khoa học 
• CMAS Nghiên cứu Xã hội 

CMAS chủ yếu là bài thi trực tuyến, tiến hành trong tháng Ba và tháng Tư. Vui lòng liên hệ với trường con quý vị để 
biết lịch thi cụ thể. Ngày và giờ thi thay đổi tùy theo từng trường.  
 
Các bài thi thẩm định của tiểu bang Colorado cần trung bình từ ba đến sáu giờ, chiếm chưa tới 1.5% tổng thời gian 
hướng dẫn giảng dạy, để học sinh hoàn thành bài thi. Tất cả các bài thi thẩm định khác được quyết định ở cấp khu 
trường tại địa phương.  
 



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

Con quý vị sẽ được nhận Báo cáo Kết quả Học tập của Học sinh với một mức kết quả học tập và điểm số cho biết mức 
thành thích học tập của con quý vị trong bài thi thẩm định trong lĩnh vực môn học được kiểm tra. Các điểm số trên 
thang đánh giá phụ được cung cấp để thể hiện mức hiệu quả của thành tích học tập của con quý vị trong mỗi tiêu 
chuẩn.  
 
Các điểm trung bình của trường học, Học khu, và tiểu bang được kèm trong báo cáo để quý vị có thể so sánh mức 
thành tích học tập của con quý vị với các học sinh khác. 
 

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

Kết quả của CMAS sẽ cung cấp bức tranh chung về thành tích học tập của học sinh cho các trường, học Học khu, giáo 
viên, phụ huynh và cộng đồng. Kết quả cho biết mức độ tiến bộ về mặt học tập của học sinh, đây là một hợp phần 
chính để đảm bảo học sinh đang đi đúng tiến độ để có thể tốt nghiệp với tâm thế sẵn sàng cho bậc đại học và nghề 
nghiệp. Giáo viên dùng kết quả CMAS để nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm đáp ứng được nhu cầu của từng học 
sinh. Các trường và Học khu dùng kết quả CMAS để điều chỉnh chương trình giảng dạy cho năm tiếp theo. 
 

 
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: CMAS 
Truy cập: 

• http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents 
• Bài thi Ôn luyện: https://co.testnav.com  

 
Để Biết Thêm Thông Tin: Các Bài thi Thẩm định 
Truy cập: 

• http://assessments.dpsk12.org 
 
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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