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STAR (STAR Đọc viết Căn bản và STAR Đọc) 

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? 

Bài thi Thẩm định Đọc viết STAR (Bài thi Theo Chuẩn để Đánh giá Kỹ năng Đọc) là một dạng bài thi trên máy tính 
điều chỉnh theo trình độ, được tổ chức cho từng cá nhân, nhóm nhỏ hoặc toàn bộ lớp học. DPS sử dụng hai mô hình 
thi STAR để đánh giá trình độ đọc Anh ngữ: 
 

1. STAR Đọc viết Sơ cấp - được tiến hành và theo chuẩn quốc gia cho Mẫu giáo đến lớp 3. 
2. STAR Đọc - được tiến hành và theo chuẩn quốc gia cho lớp 1 đến lớp 12. 

 
STAR Đọc viết Căn bản và STAR Đọc đáp ứng yêu cầu của Đạo luật READ của Colorado và được sử dụng để đánh giá 
các mức trình độ và tiến độ đọc của học sinh,  kiểm tra sàng lọc học sinh để biết được các thiếu hụt trong kỹ năng 
đọc và thay đổi điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Các dữ liệu chẩn đoán đánh giá của STAR có thể được sử dụng 
để lập các kế hoạch can thiệp có mục tiêu trong môn đọc (các Kế hoạch READ) dành cho học sinh có trình độ đọc 
thấp hơn nhiều so với trình độ cấp lớp.  
 

 
KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC KIỂM TRA? 

Theo Đạo luật READ Colorado, mọi học sinh từ Mẫu giáo-lớp 3 phải được đánh giá qua một bài thi thẩm định đọc 
tạm thời, được Hội đồng Tiểu bang phê chuẩn trong các khung thời gian thi nhất định. Khung thời gian thi đối với 
Đạo luật READ là sáu tuần trong mùa thu, giữa năm, và mùa xuân. Học sinh Mẫu giáo có thêm 30 ngày tính theo lịch 
để hoàn tất bài thẩm định mùa thu của mình. Các trường học có toàn bộ khung thời gian này để kiểm tra học sinh. 
Theo luật của tiểu bang, học sinh từ Mẫu giáo đến lớp ba có điểm số dưới mức năng lực tối thiểu sẽ cần thêm một 
hoặc hai bài thẩm định để xác minh tình trạng đọc.  
 
Các Khung Thời gian Thi theo Đạo luật READ: 

Mẫu giáo – lớp 12  Cuối tháng Tám – cuối tháng Mười  Mùa Thu 
Mẫu giáo – lớp 12 Tháng Mười Hai – Giữa tháng Hai Giữa năm 
Mẫu giáo – lớp 12 Tháng Tư – Giữa tháng Năm Mùa Xuân 

 
Ngày thi có thể thay đổi khác nhau tùy theo từng trường. Vui lòng hỏi giáo viên của con em quý vị để biết các ngày 
thi cụ thể. 
 

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

Sau đây là hai điểm số chính mà các bài thi thẩm định STAR cung cấp:  
 
Mức điểm tính theo Thang (SS) là dựa trên độ khó của câu hỏi và số câu trả lời đúng. Việc so sánh kết quả thành tích 
trong toàn bộ các cấp lớp là rất hữu ích. Các điểm số theo thang đánh giá là từ 300 – 900 trong bài thi STAR Đọc viết 
Cơ bản và 0 – 1400 trong bài thi STAR Đọc.  
 
Mức thứ hạng phần trăm (PR) cho biết tỷ lệ phần trăm học sinh trên toàn quốc có điểm số theo thang đánh giá 
ngang bằng hoặc thấp hơn điểm số của một học sinh nhất định. PR là các điểm số để tham khảo theo chuẩn và dao 



động từ 1-99. Một học sinh có điểm PR là 75 có thành tích thi ngang bằng hoặc tốt hơn 75% các học sinh cùng cấp 
lớp trên toàn quốc. Mức thứ hạng phần trăm của một học sinh sẽ ứng với các hạng mục thông thạo sau đây: 
 
 

• Ngang/Cao hơn Mức chuẩn: Học sinh có thành tích ngang với trình độ cấp lớp 
• Diện Theo dõi: Học sinh có thành tích thấp hơn trình độ cấp lớp và cần có biện pháp can thiệp 
• Can thiệp và Can thiệp Khẩn cấp: Học sinh có thành tích thấp hơn nhiều so với trình độ cấp lớp và cần có 

biện pháp can thiệp chuyên sâu  
 
Để biết thông tin điểm số cụ thể của con quý vị, vui lòng hỏi giáo viên của em.  
 

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

Các bài thi thẩm định STAR cung cấp các điểm dữ liệu quý giá cho giáo viên để hướng dẫn và điều chỉnh chương 
trình giảng dạy của mình. Điểm thi STAR có thể dùng để xác định trình độ đọc của học sinh, đặt ra mục tiêu đọc liên 
quan đến điểm mạnh và điểm yếu của học sinh, theo dõi tiến độ đọc, tạo ra các chương trình can thiệp có chủ đích 
trong môn đọc và xác định xem liệu con em quý vị có cần hỗ trợ thêm trong môn đọc hay không. 
 

 
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: Các Bài thi Thẩm định 
Truy cập: 
• 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. 
 

 

? 


