
 

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

Kiểm tra Năng lực Nhận thức® (CogAT) 

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? 

CogAT là từ viết tắt của bài Kiểm tra Năng lực Nhận thức®, đánh giá các khả năng tư duy đã học của học sinh. Bài kiểm 
tra CogAT gồm các câu hỏi trắc nghiệm, chia thành ba phần (Chuỗi bài kiểm tra Sử dụng Lời, Chuỗi bài kiểm tra Định 
Lượng và Chuỗi bài Kiểm tra Không bằng lời) với ba bài thi cho mỗi phần, tổng cộng có chín bài thi phụ. Kiểm tra bằng 
lời đánh giá khả năng học sinh có thể sử dụng tìm kiếm,  lấy thông tin và so sánh. Kiểm tra định lượng thẩm định khả 
năng học sinh có thể tư duy về dạng qui tắc và mối tương quan bằng cách sử dụng các khái niệm. Kiểm tra không bằng 
lời thẩm định các khả năng học sinh có thể tư duy với các dạng câu hỏi phần nào mới hơn trong đó có sử dụng nội 
dung về không gian và hình ảnh.  
 
Ngoại trừ học sinh lớp 1 sẽ được nhận câu hỏi bằng lời từ người giám thị, mỗi phần thi phụ được tiến hành trong 10 
phút. Học sinh có cơ hội kiểm tra lại câu trả lời trước khi nộp bài. 
 

 
KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC KIỂM TRA? 

Để chấp hành Đạo luật Giáo dục dành cho Trẻ em Đặc biệt (ECEA), Ban Tài năng và Năng khiếu (GT) sử dụng bài thi 
CogAT như một phần của bộ cơ sở bằng chứng để xác định nhận dạng những học sinh cần các dịch vụ giáo dục năng 
khiếu. Bài thi CogAT chỉ được tiến hành cho học sinh các lớp 1, 3, 4, 5, và 7 đã điền và nộp đơn cho Ban Tài năng và 
Năng khiếu. Hạn cuối nộp đơn là đầu tháng Mười. 
 
Bài thi kiểm tra được tiến hành trên mạng trực tuyến trong khoảng 2 giờ. CogAT không phải là dạng bài thi mà học 
sinh có thể hoặc nên học ôn luyện trước. Quý vị có thể giúp con em mình chuẩn bị cho bài kiểm tra bằng cách bảo 
đảm để các em được nghỉ ngơi đầy đủ, ăn sáng đủ chất và khuyến khích các em cố gắng hết sức mình. 
 
Khung thời gian thi 
Quý vị sẽ nhận được thư "Ý định Kiểm tra" trước ngày thi, trong đó có đề ngày đã được xếp lịch thi tại trường con quý 
vị. Vui lòng hỏi giáo viên của con em quý vị để biết ngày thi cụ thể. Bài thi CogAT sẽ được tiến hành tại trường vào đầu 
tháng Mười Một.  
 

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

Điểm số của CogAT được báo cáo dưới hình thức mức thứ hạng phần trăm, qua đó so sánh kết quả kiểm tra của con 
quý vị với nhóm học sinh cùng lứa tuổi hoặc cùng cấp lớp được chọn đại diện cho tổng số học sinh Hoa Kỳ. Mức thứ 
hạng phần trăm cho quý vị biết phần trăm số học sinh cùng lứa tuổi có điểm số ngang bằng hoặc thấp hơn con quý vị. 
Ví dụ, nếu học sinh đạt điểm ở mức thứ hạng 90 phần trăm, điều đó có nghĩa là em có điểm số ngang bằng hoặc cao 
hơn 90% học sinh cùng lứa tuổi hoặc cùng cấp lớp. Mức thứ hạng phần trăm đánh giá là từ 1 đến 99, và điểm số ở 
mức thứ hạng 50 phần trăm là mức trung bình cho lứa tuổi của học sinh.  
 

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

Mục đích của bài thi thẩm định này là để thu thập nhiều thông tin và dữ liệu nhất có thể nhằm thiết lập cơ sở bằng 
chứng để hỗ trợ cho nhu cầu xác định học sinh năng khiếu cũng như giúp ra quyết định về việc sắp xếp chương trình 
giáo dục thích hợp liên quan đến điều kiện hội đủ tham gia các chương trình chuyên năng khiếu tại từng địa điểm. Các 



điểm số này là một phần của thông tin thu thập cho cơ sở bằng chứng. Điều này có nghĩa là chỉ một điểm thi duy nhất 
không thể xác định được học sinh nào là tài năng và năng khiếu. 
 
Tất cả thủ tục xác định học sinh năng khiếu phải dựa trên cơ sở bằng chứng, trong đó bắt buộc phải bao gồm kết quả 
của các bài thẩm định theo chuẩn thông thường ở trình độ nâng cao. Thiết lập cơ sở bằng chứng là một quá trình liên 
lục và không cần đến yêu cầu của phụ huynh. Cơ sở bằng chứng cũng phải bao gồm tổng hợp các tiêu chí sau, thể hiện 
năng lực ở trình độ cao: hồ sơ bài làm, bảng đề mục, kết quả học tập, quan sát, các danh sách liệt kê và/hoặc phỏng 
vấn. Mọi thông tin sẽ do một nhóm nhân viên trình độ cao xét duyệt và đánh giá để xác định nhu cầu học tập của học 
sinh và mức hỗ trợ năng khiếu phù hợp nhất. Dựa trên cấp độ nhu cầu, con quý vị có thể hoặc có thể không hội đủ 
điều kiện nhận dịch vụ dành cho học sinh năng khiếu.  
 
Học sinh có thể được xác định theo ba tiêu chí: Năng khiếu Học tập, Năng khiếu Tài năng Cụ thể, hoặc Năng lực Trí tuệ 
Tổng quát. Các lĩnh vực học tập bao gồm: đọc, viết, toán, khoa học, nghiên cứu xã hội và ngôn ngữ thế giới. Năng 
khiếu tài năng gồm nghệ thuật thị giác và biểu diễn, âm nhạc, nhảy/múa, tâm thần-vận động, khả năng sáng tạo và 
lãnh đạo. Học sinh có thể được xác định là có năng khiếu trong nhiều hơn một lĩnh vực.  
 

 
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 về thủ tục xác định học sinh tài năng và năng khiếu, kiểm tra sàng lọc đồng bộ hoặc các cấp độ 
của dịch vụ năng khiếu có tại Học khu Công lập Denver, vui lòng liên lạc với giáo viên phụ trách chương trình tài năng 
và năng khiếu tại trường con quý vị hoặc truy cập trang web của Ban Tài năng và Năng khiếu: http://gt.dpsk12.org  
 
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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http://gt.dpsk12.org/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

