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Kết Quả Đánh Giá Lớp 7
Các Trường Công Lập Quận Columbia

Về Đánh Giá Này
Santana đã thực hiện Đánh Giá Thay Thế Nhiều Tiểu Bang (MSAA, Multi-State 
Alternate Assessment) cho môn Nghệ Thuật Anh Ngữ (ELA, English Language Arts) 
vào mùa xuân năm 2019. MSAA được thiết kế để đánh giá các học sinh bị khuyết 
tật nhận thức nghiêm trọng. MSAA đánh giá nội dung học tập được căn chỉnh và 
xuất phát từ các tiêu chuẩn nội dung của DC. Mục tiêu của MSAA là đảm bảo rằng 
các học sinh bị khuyết tật nhận thức nghiêm trọng đạt được kết quả học tập cao 
hơn và rời khỏi trung học phổ thông, sẵn sàng cho các lựa chọn sau trung học.

Các kết quả MSAA là một trong nhiều cách để hiểu thành tích trong nội dung và 
kỹ năng học tập của Santana. Các kết quả này sẽ được sử dụng với báo cáo tiến bộ 
trong Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP, Individualized Education Program) của 
Santana, công việc của học sinh, đánh giá chẩn đoán và nhận xét của giáo viên. 
Các thông tin này sẽ cùng nhau cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về tiến bộ 
của Santana.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về báo cáo này, vui lòng trao đổi với giáo viên 
hoặc hiệu trưởng của Santana hay liên hệ với DCPS theo số (202) 442-5885. Nếu 
quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về bài kiểm tra của MSAA, vui lòng liên hệ với OSSE 
theo số (202) 719-6500 và osse.dc.gov/service/alternate-assessments.

Quý Vị Muốn Biết Thêm Thông Tin?
Lật sang trang tiếp theo để tìm hiểu thêm về thành tích của 
Santana trong các lĩnh vực quan trọng của đánh giá và so 
sánh điểm của Santana với điểm của các học sinh khác.

Mức 1  Không Đáp Ứng Các Kỳ Vọng 

Mức 2  Đáp Ứng Một Phần Các Kỳ Vọng

Mức 3  Đáp Ứng Các Kỳ Vọng*

Mức 4  Vượt Quá Các Kỳ Vọng*

*Mức 3 & 4 cho biết học sinh đang đi đúng hướng để rời khỏi trung 
học phổ thông và sẵn sàng cho các lựa chọn sau trung học

Thành Tích của Santana trong Đánh Giá ELA 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.

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 các kỹ năng 
của Santana.

• Điểm của Santana trong đánh giá này?

• Các điểm mạnh và điểm yếu của Santana trong môn học này?

• Điểm của Santana so với điểm của các học sinh khác?

 

Nghệ Thuật Anh Ngữ

Học sinh đạt điểm ở Mức 4
có thể đọc văn bản có
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Chi Tiết về ELA Lớp 7

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

Học Sinh Tại Mức 4
Học sinh tại mức này được cung cấp văn bản có độ phức tạp cao. Đó là văn bản với các ý 
tưởng và mối quan hệ phức tạp chi tiết, ngụ ý và một loạt các loại câu bao gồm cụm từ 
và từ chuyển tiếp.

Khi đọc văn bản này, học sinh thường có thể: 

• sử dụng thông tin chi tiết để hỗ trợ một kết luận từ văn bản cung cấp thông tin

• sử dụng thông tin chi tiết để giải thích cách các tương tác giữa cá nhân, sự kiện 
hoặc ý tưởng trong văn bản cung cấp thông tin ảnh hưởng lẫn nhau

• sử dụng luận chứng từ văn bản để hỗ trợ tuyên bố của tác giả trong văn bản cung 
cấp thông tin

• so sánh và tìm điểm đối lập giữa cách hai tác giả viết về cùng một chủ đề trong 
các văn bản cung cấp thông tin

• sử dụng nội dung để xác định ý nghĩa của các cụm từ phù hợp với cấp lớp

So Sánh Thành Tích của Santana

Điểm của Santana cao hơn 99% học sinh tại Anywhere MS thực 
hiện bài kiểm tra MSAA cho môn ELA Lớp 7 .

Điểm của Santana cao hơn 96% học sinh tại Các Trường Công Lập 
Quận Columbia thực hiện bài kiểm tra MSAA cho môn ELA Lớp 7.

Điểm của Santana cao hơn 95% học sinh tại DC thực hiện bài kiểm 
tra MSAA cho môn ELA Lớp 7.

Bằng cách so sánh, trong bài kiểm tra MSAA cho môn ELA Lớp 6 vào 
năm ngoái, điểm của Santana cao hơn 66% học sinh tại DC.

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 Santana:

• Việc học tập của Santana trong môn ELA vào năm nay?

• Santana học như thế nào?

• Tôi có thể sử dụng thông tin này để làm việc với Santana trong năm nay 
như thế nào?

• Tôi nên sử dụng các nguồn lực nào để hỗ trợ Santana?

Quý vị có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

• Cách trường của Santana và các trường khác chấm điểm: 
Truy cập results.osse.dc.gov hoặc gọi DCPS theo số (202) 442-5885

• Cách bài kiểm tra này được thiết kế và bài kiểm tra này đánh giá điều gì: 
Truy cập osse.dc.gov/service/alternate-assessments hoặc gọi OSSE theo số 
(202) 719-6500

• Cách các gia đình, nhà giáo và nhà trường sử dụng những báo cáo này: 
Truy cập osse.dc.gov/parcc hoặc gọi OSSE theo số (202) 719-6500


