
Kính gửi Quý Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ,

Vào mùa xuân 2022, con em quý vị đã thực hiện các bài kiểm tra đánh giá toàn tiểu bang cho môn nghệ thuật 
Anh Ngữ/đọc viết (ELA) và/hoặc toán học. Các đánh giá thường niên của chúng tôi đo lường kiến thức và các 
kỹ năng quan trọng nhất cho học sinh – những kỹ năng như viết, giải quyết vấn đề và các kỹ năng nền tảng 
khác dẫn đến sự tự tin và thành công trong môn ELA và toán học.

Quý vị sẽ nhận được báo cáo điểm số từ trường của con em quý vị cho từng đánh giá mà con em quý vị đã 
hoàn thành. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho quý vị các thông tin quan trọng mà quý vị có thể thấy từ báo 
cáo điểm số của con em quý vị, cũng như cung cấp cho quý vị các nguồn trợ giúp để giúp con em quý vị 
tiến bộ trong năm tới. Nếu quý vị chưa nhận được báo cáo điểm số của con em quý vị, vui lòng liên hệ với 
trường mà con em quý vị đã theo học trong niên khóa 2021-22 để yêu cầu một bản sao.

Vui lòng lưu ý rằng, trong năm nay, điểm số của con em quý vị cũng như điểm trung bình của học khu và 
tiểu bang có vẻ thấp hơn so với kỳ vọng của quý vị. Đây là năm đầu tiên các đánh giá trên toàn tiểu bang 
được đưa ra kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch coronavirus (COVID-19/Vi-rút Corona), mang lại những thách 
thức đáng kể ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập của học sinh. Kết quả năm nay sẽ cung cấp thông 
tin để các trường ra quyết định về cách tốt nhất nhằm hỗ trợ phục hồi học tập và thiết lập một mức cơ sở 
mới về thành tích để từ đó đi lên.

 Chúng tôi biết rằng điểm số của các bài đánh giá không phản ánh toàn bộ quá trình học tập của con em 
quý vị. Các kết quả đó là một trong nhiều biện pháp đo lường – bao gồm phiếu báo điểm, thành tích trên 
lớp và nhận xét của giáo viên – tất cả các biện pháp này sẽ tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về sự tiến bộ của 
con em quý vị tại trường. Trong bức tranh đó, các đánh giá thường niên được thiết kế để giúp quý vị và 
các giáo viên của con em quý vị hiểu rõ hơn về sự tiến bộ mà con em quý vị đã đạt được theo những tiêu 
chuẩn học tập của tiểu bang dành cho môn ELA và toán học trong suốt năm học vừa qua. Đánh giá cũng 
giúp chúng tôi hiểu rõ hơn những nguồn trợ giúp mà trường cần để hỗ trợ nhu cầu của tất cả học sinh.

Điểm số của con em quý vị trong các đánh giá về môn ELA và toán học được chia nhỏ để phản ánh những 
lĩnh vực mà trẻ đã làm tốt hoặc các lĩnh vực trẻ cần được hỗ trợ nhiều hơn. Năm tới, các giáo viên của 
con em quý vị có thể sử dụng những thông tin đó để cung cấp hỗ trợ bổ sung hoặc bài tập khó hơn khi cần 
thiết. Quý vị cũng có thể sử dụng những thông tin đó để tập trung thời gian học tập tại nhà.

Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng học sinh được chuẩn bị sẵn sàng để thành công tại 
trường học và theo đuổi giấc mơ cũng như đam mê của mình. Nếu quý vị có các câu hỏi chung hoặc 
muốn biết thêm thông tin về những đánh giá này, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại osse.dc.gov/
parcchoặc thảo luận với giáo viên của con em quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng các nguồn trợ giúp ở 
trang 4 của hướng dẫn này.

Tại OSSE, chúng tôi biết rằng mọi học sinh đều có thể học tập và đạt được thành tích cao và rất coi 
trọng cơ hội được hợp tác với quý vị để giúp đỡ con em quý vị thành công.

Cảm ơn quý vị,

Tiến sĩ Christina Grant 
Tổng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Về Giáo Dục Tiểu Bang DC



How	Did	Scott	Perform	on	This	Math	Assessment?

This	section	shows	your	student's	overall	score	on	the	assessment.	This	overall	score	determines	which	performance	level
your	student	is	in.

Performance	Level

Level	4

Score

760

Students	who	score	in	Level	4

met	expectations

for	Grade	7	Math	learning	standards.

Level	1	Did	Not	Yet	Meet	Expectations

Level	2	Partially	Met	Expectations

Level	3	Approached	Expectations

Level	4	Met	Expectations*

Level	5	Exceeded	Expectations*

*Levels	4	&	5	indicate	being	on	track	for	the	next	grade	level	course	and	on	track	to	leave	high

school	college	and	career	ready

Want	to	know	more?

Turn	to	the	next	page	to	learn	about	how	Scott	performed	on	key

areas	of	the	assessment	and	how	Scott's	results	compare	to	those	of

other	students.

Mathematics

Scott	Testtaker

Anywhere	Middle	School

Grade	7	Math	Assessment	Results

District	of	Columbia	Public	Schools

About	This	Assessment

Scott	took	the	Partnership	for	Assessment	of	Readiness	for	College	and	Careers

(PARCC)	assessment	in	Mathematics	(Math)	in	Spring	2022.	PARCC	asks

students	to	think	critically,	solve	problems,	and	respond	to	questions	that

measure	the	knowledge	and	skills	needed	for	success	in	this	grade	or	course,

and	ultimately	in	college	and	careers.	These	results	are	one	of	several	ways	to

understand	Scott's	needs	and	strengths.	Based	on	this	information,	families

may	work	with	teachers	and	schools	to	identify	resources	to	provide	their	child

support.	Schools	may	use	the	information	in	this	report	to	better	plan

instruction	and	enrichment	for	students	in	the	coming	year.	

If	you	have	questions	about	this	report,	please	talk	to	Scott's	teacher	or

principal	or	contact	District	of	Columbia	Public	Schools	at	(202)	724-4593.	If

you	have	questions	about	the	PARCC	test,	please	contact	OSSE	at	(202)	719-

6500.

How	Can	You	Use	This	Report?

This	report	will	help	you	answer	questions	about	the
development	of	Scott's	skills:

How	did	Scott	score?

What	are	Scott's	strengths	and	areas	for	improvement	in	this

subject?

How	did	Scott's	score	compare	to	that	of	other	students?
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CHIA NHỎ BÁO CÁO ĐIỂM SỐ:  MẶT TRƯỚC
Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho quý vị các thông tin quan trọng nhất mà quý vị sẽ thấy 
trong báo cáo điểm số của con em quý vị. Hướng dẫn cũng cung cấp cho quý vị các nguồn 
trợ giúp hữu ích để giúp con em quý vị cải thiện thành tích của các em trong năm học tới.

1) Mô Tả Đánh Giá
Trên cùng báo cáo này là mô tả
ngắn gọn về đánh giá. Ở cuối
đoạn này là thông tin liên hệ nếu
quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về
báo cáo này.

2) Thành tích tổng quan của con em quý vị ở mức độ nào?
Điểm số của con em quý vị nằm trong một trong năm cấp độ thành tích. Các cấp độ thành 
tích xác định liệu con em quý vị có đáp ứng kỳ vọng của cấp lớp đó hay không. Điểm ở Cấp 
4 hoặc 5 nghĩa là con em quý vị đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng trong môn học đó. Điều này 
cũng có nghĩa là các em đang đi đúng hướng cho cấp lớp tiếp theo. Học sinh có điểm dưới 
Cấp 4 vẫn có thể phát triển các kỹ năng và kiến thức phù hợp với cấp lớp.



Grade	7	Math	Details Performance	Level

Level	4

How	Did	Scott	Perform	On	Key	Areas	of	the	Assessment?

Students	who	performed	at	Level	4	overall	on	this	assessment	met	learning	expectations	and	are	likely	prepared	for	the	next	grade	or	course.	This

section	shows	if	your	child	performed	about	the	same	as	students	who	met	or	exceeded	expectations,	approached	expectations,	or	did	not	yet	meet	or

partially	met	expectations	for	each	key	part	of	the	assessment.

Major	Content

Proportions,	operations	with
rational	numbers,	algebra

Meets	or	Exceeds

Additional	&	Supporting

Content

Circumference,	area,
volume,	statistics,

probability

Meets	or	Exceeds

Expressing	Mathematical

Reasoning

Justify	solutions	and
analyze/correct	others'

reasoning

Nearly	Meets

Modeling	&	Application

Represent	and	solve
problems	using	symbols	and

tools

Nearly	Meets

	Meets	or	Exceeds	Expectations	 	Nearly	Meets	Expectations	 	Below	Expectations

How	Did	Scott's	Performance	Compare?

	Scott	scored	better	than	71%	of	students	in	Anywhere	Middle

School	who	took	the	Grade	7	Math	test.

	Scott	scored	better	than	66%	of	students	in	District	of	Columbia

Public	Schools	who	took	the	Grade	7	Math	test.

	Scott	scored	better	than	75%	of	students	in	DC	who	took	the	Grade

7	Math	test.

What	Is	Next?

Bring	this	report	to	your	next	conference	with	your	student's

teacher.	You	can	ask	Scott's	teachers:

What	is	Scott	learning	in	math	this	year?

How	is	Scott	doing?

How	can	I	use	this	information	to	work	with	Scott	this	year?

What	resources	should	I	use	to	support	Scott?

Where	Can	You	Find	More	Information?

How	Scott's	school	and	other	schools	scored:

Visit	www.OSSE.dc.gov/parcc,	or	call	OSSE	at	(202)	719-6500

How	the	test	is	designed	and	what	it	measures:

Visit	www.OSSE.dc.gov/parcc,	or	call	OSSE	at	(202)	719-6500

How	families,	educators,	and	schools	use	these	reports:

Visit	www.OSSE.dc.gov/parcc,	or	call	OSSE	at	(202)	719-6500
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CHIA NHỎ BÁO CÁO ĐIỂM SỐ: MẶT SAU
3) Con em quý vị học các kiến thức và kỹ năng cụ thể tốt ở mức độ nào? 
Học sinh nhận được các thông tin chi tiết hơn trong một số thành phần về các điểm mạnh 
của học sinh và những lĩnh vực học sinh có thể cần được hỗ trợ thêm. Phần này cho biết liệu 
con quý vị có đạt thành tích giống như những học sinh đã đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu, 
đạt yêu cầu hay đáp ứng một phần yêu cầu cho mỗi phần chính của bài đánh giá hay không.

4) Thành tích của con em quý 
vị so với các học sinh khác thế 
nào? 
Báo cáo này cho biết thành tích 
của con em quý vị so với các bạn 
cùng trang lứa ở cấp nhà trường, 
cấp cơ quan giáo dục địa phương 
và trong phạm vi Học Khu.

5) Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Các thông tin trong báo cáo điểm số này được thiết kế để đánh giá thành tích của học sinh 
cũng như cung cấp hướng dẫn phát triển kỹ năng. Phần này cung cấp một số câu hỏi mà quý 
vị có thể hỏi giáo viên của con em quý vị về thành tích của trẻ. Phần này cũng cho quý vị biết 
quý vị có thể tìm thêm thông tin ở đâu.



CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP VÀ HỖ TRỢ
Dưới đây là một số nguồn trợ giúp hữu ích giúp con em quý vị phát triển trong môn ELA và toán 
học, cũng như các lời khuyên hữu ích để thảo luận về điểm số với giáo viên của con em quý vị.
Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Điểm Số PARCC hoặc đánh giá PARCC của DC?
Truy cập các trang web sau để biết thêm thông tin về đánh giá PARCC và Các Tiêu 
Chuẩn Chung của Tiểu Bang về   Điểm Số:
• OSSE.dc.gov/parcc  để biết các thông tin cụ thể của DC về báo cáo điểm số, các đánh giá 

PARCC và Các Tiêu Chuẩn Chung của Tiểu Bang về Điểm Số.
•   OSSE.dc.gov/parcc  để biết   thông tin   về   thành tích của    trường học  của con  quý vị   

và   các trường học   khác   ở DC  .
•   OSSE.dc.gov/parcc  để biết   thông tin   về     bài đánh giá  và các nguồn   trợ giúp dành cho   

phụ huynh  và     học sinh.
• DC.mypearsonsupport.com/practice-tests/ cũng cung cấp các bài kiểm tra luyện tập và câu hỏi 

mẫu cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 11.
•    CoreStandards.org  để     tìm hiểu     thêm     về    Các     Tiêu  Chuẩn   Chung    về    Điểm 

Số     của Tiểu Bang.

Bây giờ, quý vị đã có các kết quả kiểm tra của con em mình, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Có rất nhiều nguồn trợ giúp có sẵn sẽ giúp quý vị sử dụng những đánh giá này để hỗ trợ con em quý 
vị cải thiện thành tích học tập. Những nguồn trợ giúp này được sử dụng như những công cụ hữu ích 
cho mục đích duy nhất là hỗ trợ học sinh và các gia đình. OSSE và Học Khu không xác nhận và/hoặc 
tài trợ bất kỳ nguồn trợ giúp nào như vậy trong phạm vi chúng được coi là các khuyến nghị mang tính 
cung cấp thông tin:
• GreatSchools.org có các nội dung và video theo cấp lớp để quý vị có thể giảng bài và luyện tập 

với con em quý vị tại nhà.
•  BeALearningHero.org   có nhiềunguồn trợ giúp dành cho phụ huynh, bao gồm cả trang
• Xây Dựng Kỹ Năng và trang Công Cụ Học Tập, tùy chỉnh các nguồn trợ giúp cho DC dựa trên 

cấp lớp, chủ đề và lĩnh vực nội dung.

Quý vị muốn trò chuyện với con em quý vị về điểm số của con?
Phụ huynh là các chuyên gia trong việc trò chuyện với con em họ. Dưới đây là một số thông tin hữu 
ích cần nhớ khi trò chuyện về điểm kiểm tra của con em quý vị:
• Điểm kiểm tra chỉ là một biện pháp đo lường thành tích.
• Tập trung vào các điểm mạnh.
• Thảo luận về các chiến lược để giải quyết những lĩnh vực cần phát triển (ví dụ: luyện tập trực 

tuyến, làm việc với giáo viên).

Quý vị muốn trò chuyện với giáo viên của con em mình về điểm số của con?
Dưới đây là một số câu hỏi có thể giúp định hướng cuộc trò chuyện của quý vị với giáo viên của con 
em quý vị:
• Các mục tiêu học tập trong môn toán học của con em tôi cho năm học này là gì? Trong môn đọc?
• Con em tôi học tập như thế nào trong giờ toán? Trong giờ nghệ thuật Anh Ngữ?
• Con tôi cần thêm những hỗ trợ gì    ở   trường học   và   ở   nhà         để   đạt được    những 

mục tiêu này?
• Dựa trên quan sát của thầy/cô, con em tôi làm tốt điều gì? Con em tôi cần cải 

thiện những lĩnh vực nào?


