
 

Hướng dẫn về Đánh giá Dành cho Phụ huynh 
 

Kiểm tra Khả năng Phi Ngôn ngữ Naglieri (Naglieri Nonverbal Ability Test®) (NNAT3) 
Các bài đánh giá cung cấp thông tin quý giá cho học sinh, các phụ huynh và các nhà giáo xem liệu học sinh đã thông 
thạo nội dung học tập của cấp lớp, nội dung học tập tiêu chuẩn và theo đúng tiến độ để tốt nghiệp với tâm thế được 
chuẩn bị sẵn sàng cho thế kỷ 21 hay chưa. Những kết quả đánh giá này nhằm cung cấp một thước đo trong tổ hợp 
bằng chứng về tiến bộ học tập của con quý vị. 
 

 
BÀI ĐÁNH GIÁ NÀY LÀ GÌ? 

NNAT3 là từ viết tắt của Naglieri Nonverbal Ability Test® (Kiểm tra Khả năng Phi Ngôn ngữ Naglieri), đây là bài 
thi vắn tắt, không sử dụng lời kiểm tra năng lực trí tuệ chung đưa ra điểm số dựa trên tiêu chuẩn. NNAT3 không có 
nội dung bằng lời nói, bài thi bao gồm các hình dạng hình học phổ quát và hướng dẫn của bài thi là hình ảnh với các 
chỉ dẫn bằng lời nói tối thiểu để có thể tiếp cận được với nhiều học sinh, kể cả những em có trải nghiệm giáo dục hạn 
chế, những em đến từ các nền văn hóa, kinh tế xã hội, hoặc nền tảng ngôn ngữ đa dạng, và những em bị khuyết tật 
ngôn ngữ, rối loạn phổ tự kỷ, hoặc bị điếc hoặc lãng tai. 
 
NNAT3 bao gồm 48 câu hỏi trắc nghiệm ở dạng hình ảnh. Học sinh được phép lựa chọn tốc độ làm bài thi, nhưng các 
em có tổng cộng 30 phút để hoàn thành bài thi. Học sinh có thể kiểm tra câu trả lời trước khi hoàn thành bài thi. 
 

 
KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC LÀM BÀI ĐÁNH GIÁ? 

Tuân theo Đạo luật Giáo dục dành cho Trẻ em Đặc biệt (ECEA), Ban Năng khiếu và Tài năng (GT) thực hiện một 
quy trình sàng lọc phổ quát như một phương tiện để xác định những học sinh cần các dịch vụ giáo dục năng khiếu 
sớm trong quá trình học tập của các em.   
 
Để tạo cơ hội cho tất cả học sinh nhận được hỗ trợ trong môi trường phù hợp nhất, tất cả học sinh DPS thuộc lớp mẫu 
giáo, lớp 2 và lớp 6 sẽ được tự động sàng lọc bằng cách sử dụng bài Kiểm tra Khả năng Phi Ngôn ngữ Naglieri 
(NNAT) vào mùa thu.  
 
Bài kiểm tra ở định dạng trực tuyến và mất khoảng 30 phút để thực hiện. NNAT3 không phải là một bài kiểm tra có 
thể hoặc nên được chuẩn bị bằng cách ôn luyện. NNAT3 là một bức tranh mô tả tức thời về khả năng của con quý vị, 
vì vậy các em không cần phải ôn luyện cho NNAT3. Quý vị có thể giúp con mình chuẩn bị cho bài kiểm tra bằng 
cách đảm bảo rằng các em được nghỉ ngơi đầy đủ, ăn một bữa sáng ngon miệng và khuyến khích các em cố gắng hết 
sức. 
 
Các kỳ đánh giá 
Quý vị sẽ nhận được một thư “Dự định Kiểm tra” trước ngày thi trong đó có ghi các ngày thi được lên lịch tại trường 
của con quý vị.  Để biết ngày kiểm tra cụ thể, vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị. 
 

Lớp 6 Tháng Chín 
Lớp 2 Cuối Tháng Chín - Giữa Tháng Mười 
Mẫu giáo Giữa Tháng Mười - Đầu Tháng Mười Một 

 
 

 
CON TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM GÌ?   

Điểm số cho bài thi NNAT được báo cáo theo mức thứ hạng phần trăm, với sự so sánh kết quả của con quý vị với kết 
quả của một nhóm học sinh cùng tuổi hoặc cùng cấp lớp được chọn làm đại diện cho dân số Hoa Kỳ. Thứ hạng phần 
trăm cho quý vị biết bao nhiêu phần trăm học sinh cùng tuổi đạt điểm tương đương hoặc thấp hơn điểm của con quý 
vị. Ví dụ, nếu một học sinh đạt điểm xếp hạng phần trăm thứ 90, điều đó có nghĩa là em đạt điểm tương đương hoặc 
tốt hơn 90% số học sinh cùng tuổi hoặc cùng cấp lớp. Xếp hạng phần trăm nằm trong khoảng từ 1 đến 99 và điểm số 
tại điểm phần trăm thứ 50 là điểm trung bình cho độ tuổi của học sinh đó.  
 



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

Mục đích của đánh giá sàng lọc phổ quát này là thu thập càng nhiều thông tin và dữ liệu càng tốt để xây dựng tổ hợp 
bằng chứng, nhằm hỗ trợ nhu cầu xác định năng khiếu cũng như thông báo các quyết định sắp xếp giảng dạy phù 
hợp, liên quan đến việc đủ điều kiện cho các chương trình năng khiếu chuyên. Những điểm số này là một phần của 
thông tin được thu thập cho tổ hợp bằng chứng. Điều này có nghĩa là một điểm kiểm tra riêng lẻ không xác định một 
học sinh là có năng khiếu và tài năng. 
 
 Tất cả việc xác định năng khiếu phải dựa trên một tổ hợp bằng chứng, trong đó phải bao gồm các kết quả đánh giá 
tiêu chuẩn ở cấp độ nâng cao. Việc xây dựng một tổ hợp bằng chứng là một quá trình liên tục không bắt buộc phải có 
yêu cầu từ cha mẹ. Tổ hợp bằng chứng cũng phải có sự kết hợp của các tiêu chí sau thể hiện các khả năng nâng cao: 
danh mục công việc, bảng đối chiếu các chỉ tiêu, thành tích, các quan sát, danh sách kiểm tra và/hoặc các cuộc phỏng 
vấn. Tất cả thông tin sẽ được xem xét và đánh giá bởi một nhóm có trình độ cao để xác định nhu cầu giáo dục của 
học sinh và mức độ hỗ trợ năng khiếu phù hợp nhất. Tùy thuộc vào mức độ cần thiết, con quý vị có thể có hoặc 
không đủ điều kiện nhận các dịch vụ về năng khiếu.  
 
Học sinh có thể được phân vào ba loại: Năng khiếu Học tập, Năng khiếu Tài năng Cụ thể hoặc Năng lực Trí tuệ 
Chung. Các lĩnh vực học thuật bao gồm: đọc, viết, toán, khoa học, nghiên cứu xã hội và ngoại ngữ. Năng khiếu tài 
năng bao gồm nghệ thuật thị giác và biểu diễn, âm nhạc, khiêu vũ, tâm lý, sáng tạo và lãnh đạo. Học sinh cũng có thể 
được xác định năng khiếu trong nhiều hơn một lĩnh vực.  

 

 
THÔNG TIN THÊM 

Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc học của con mình. Vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị để 
biết các cách quý vị có thể giúp con mình tại nhà cũng như sự sẵn có của các phương tiện hỗ trợ đặc biệt dành cho bài 
kiểm tra. 
 
Để biết thêm Thông tin: Các kỳ Thẩm định 
Truy cập trang: 

• http://assessments.dpsk12.org 
 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về các đánh giá, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với trường của con 
quý vị hoặc gọi Các Dịch vụ Trợ giúp Gia đình theo số (720) 423-3054. 
 

 

? 

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

