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Giới Thiệu Về Đánh Giá Này 

 
Scott đã tham gia đánh giá của Chương Trình Hợp Tác Thẩm Định Đánh Giá 

Mức Độ Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp (PARCC) trong Toán Học (Toán) 

vào Mùa Xuân năm 2022. PARCC yêu cầu học sinh suy nghĩ chín chắn, giải quyết 

vấn đề và trả lời các câu hỏi đánh giá kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành 

công trong lớp hoặc khóa học này, và cuối cùng là trong đại học và nghề nghiệp. 

Các kết quả này là một trong những cách giúp hiểu các nhu cầu và điểm mạnh 

của Scott. Dựa trên thông tin này, các gia đình có thể làm việc với giáo viên và 

nhà trường nhằm xác định những nguồn lực cung cấp sự hỗ trợ cho con em họ. 

Nhà trường có thể sử dụng thông tin trong báo cáo này để lập kế hoạch giảng 

dạy tốt hơn và làm phong phú hơn kiến thức và kỹ năng của học sinh trong năm 

học sắp tới. 

 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về báo cáo này, vui lòng trao đổi với giáo 

viên hoặc hiệu trưởng của Scott hoặc với Học Khu Công Lập DC theo số (202) 

724-4593. Nếu quý vị có thắc mắc về bài kiểm tra PARCC, vui lòng liên hệ với 

OSSE theo số (202) 719- 6500. 

Quý Vị Có Thể Sử Dụng Báo Cáo Này Như Thế 

Nào? 

 

Báo cáo này sẽ giúp quý vị trả lời các câu hỏi về sự phát 
triển kỹ năng của Scott: 

 
 

 Scott đã ghi điểm như thế nào? 

 Điểm mạnh của Scott và các lĩnh vực cần cải thiện trong môn học 

này là gì? 

Điểm của Scott so với điểm của các học sinh khác? 

 

Thành Tích của Scott trong Đánh Giá Toán Này? 

 

Phần này cho biết điểm tổng của con em quý vị trong đánh giá này. Điểm tổng này xác định mức thành tích mà con em quý vị 
đạt được. 

 
Mức Độ Thành Tích 

Mức Độ 4  

                   Điểm 

760 

 

Học sinh đạt điểm ở Mức Độ 4 đáp 

ứng yêu cầu 

cho các tiêu chuẩn học tập Toán Lớp 7. 

 

 
 

 Mức độ 1  Chưa Đạt Yêu Cầu   

Mức độ 2  Đáp ứng Một Phần Yêu Cầu  

Mức độ 3  Đạt Yêu Cầu   

Mức độ 4  Đáp Ứng Các Yêu Cầu* 

Mức 5 Vượt Quá Các Kỳ Vọng* 

 

*Mức độ 4 & 5 cho biết đang đi đúng tiến độ cho khóa học cấp lớp tiếp theo và đang đúng tiến 

độ để tốt nghiệp trung học phổ thông và sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp 

Quý vị muốn biết thêm thông tin? 

 
Lật sang trang tiếp theo để tìm hiểu thêm về thành tích của Scott 

trong các lĩnh vực quan trọng của đánh giá và so sánh điểm của 

Scott với điểm của các học sinh khác. 



Chi Tiết Môn Toán Học Lớp 7 Mức Thành Tích 

Mức 4 

 

Thành Tích của Scott trong Các Lĩnh Vực Quan Trọng của Đánh Giá? 

 
Những học sinh đạt được ở Mức độ 4 tổng thể trong bài đánh giá này đã đáp ứng được các kỳ vọng học tập và có khả năng chuẩn bị cho lớp hoặc khóa học 

tiếp theo. 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. 

 
Nội dung 
Chính 

 Nội Dung Bổ Sung & Hỗ 

Trợ 

 Diễn Đạt Lý Luận Toán Học  Mô Hình Hóa & Ứng Dụng 

 
    

 

Tỉ lệ, phép toán với số hữu tỉ, 
đại số 

 

Đáp Ứng hoặc Vượt Quá 

 Chu vi, diện tích, 
khối lượng, thống 

kê, xác suất 

 

Đáp Ứng hoặc Vượt 
Quá 

 Biện minh cho các giải 
pháp và phân tích/sửa 
chữa lý luận của người 

khác 

 

Gần Đáp Ứng 

 Trình bày và giải quyết vấn 
đề bằng cách sử dụng các ký 

hiệu và công cụ 

 

Gần Đáp Ứng 

 

   
 
 

    Đạt hoặc Vượt Yêu Cầu    Gần Đáp Ứng Yêu Cầu    Dưới Yêu Cầu  

 

 
 

So Sánh Thành Tích của Scott? 

 

 

    Scott đạt điểm cao hơn 71% học sinh ở Anywhere Middle 
School đã làm bài kiểm tra Toán Lớp 7.  

 

    Scott đạt điểm cao hơn 66% học sinh ở Học Khu Công Lập DC 
đã làm bài kiểm tra Toán Lớp 7.  

 

    Scott đạt điểm cao hơn 75% học sinh ở DC đã làm bài kiểm tra 
Toán Lớp 7.  

 
 
 

 

Tiếp Theo Là Gì? 

 
Hãy mang theo báo cáo này đến cuộc họp lần tới của quý vị 

với giáo viên của con em quý vị. Quý vị có thể hỏi giáo viên 

của Scott: 

 

 
Scott học gì trong môn toán vào năm nay? 

Scott đang học như thế nào? 

Tôi có thể sử dụng thông tin này để hợp tác với Scott trong 

năm nay như thế nào? Tôi nên sử dụng các nguồn lực nào 

để hỗ trợ Scott? 

Quý Vị Có Thể Tìm Thêm Thông Tin Ở 

Đâu? 

 
 

Cách trường của Scott và các trường khác chấm điểm: 

Truy cập www.OSSE.dc.gov/parcc, hoặc gọi OSSE theo số (202) 719-6500 

Bài kiểm tra này được thiết kế thế nào và bài kiểm tra này đánh giá điều gì: 

Truy cập www.OSSE.dc.gov/parcc, hoặc gọi OSSE theo số (202) 719-6500 

Cách các gia đình, nhà giáo dục và nhà trường sử dụng những báo cáo này: 

Truy cập www.OSSE.dc.gov/parcc, hoặc gọi OSSE theo số (202) 719-6500 
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