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THẺ BÁO CÁO VỀ TRƯỜNG DC LÀ GÌ?   
Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp cho các gia đình một cái nhìn 
tổng quan về tất cả các trường công lập trong Quận Columbia. Được 
xây dựng trên quan hệ hợp tác với phụ huynh và gia đình, công cụ này 
là một bước tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục 
của DC minh bạch hơn, công bằng hơn, với học sinh là trọng tâm của 
những quyết định quan trọng. 

Thẻ báo cáo về trường là công cụ cung cấp thông tin cho quý vị về 
tình hình tổng quan của trường và giúp quý vị hiểu rõ hiệu quả hoạt 
động của trường hay những điểm trường cần được hỗ trợ thêm. Theo 
Đạo Luật Mọi Trẻ Em Đều Thành Công hay ESSA, tất cả các tiểu bang, 
bao gồm DC, phải lập trang web thẻ báo cáo thân thiện với gia đình. 
Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Dục Tiểu Bang (OSSE) 
của DC, cơ quan giáo dục tiểu bang của DC, dẫn dắt việc xây dựng 
Thẻ Báo Cáo Về Trường DC, với ý kiến phản hồi từ hàng ngàn gia 
đình, nhà giáo dục và thành viên cộng đồng. Mặc dù các thẻ báo cáo 
này là yêu cầu của liên bang, OSSE cảm thấy rằng chúng cũng rất hữu 
ích cho các gia đình và thành viên cộng đồng sử dụng để tham gia 
vào hoạt động tại trường của con em họ. 

Hướng dẫn này sẽ chỉ dẫn cho quý vị từng bước về Thẻ Báo Cáo 
Về Trường DC, có sẵn tại dcschoolreportcard.org. Quý vị vẫn có 
thắc mắc? Hãy truy cập các nguồn thông tin dành cho gia đình 
và nhà giáo dục của chúng tôi, hoặc gửi email cho chúng tôi tại 
DCSchoolReportCard@dc.gov. 

THẺ BÁO CÁO VỀ TRƯỜNG DC CÓ 
NHỮNG THÔNG TIN GÌ? 
Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp hơn 150 điểm dữ liệu, giúp phụ 
huynh hiểu tình hình hoạt động của trường với tất cả các học sinh, cùng 
với những thông tin hữu ích về bản thân trường, bao gồm các chương 
trình học tập, các tuyến phương tiện giao thông công cộng gần nhất, các 
lựa chọn ngoại khóa, nhân viên phù hợp nhất để phụ huynh và gia đình 
liên hệ, cũng như nhiều thông tin khác. 

Thẻ Báo Cáo Về Trường DC sẽ giúp quý vị trả lời một số câu hỏi quan 
trọng nhất về trường hiện tại của con em quý vị. Đó cũng là bước đầu 
tiên để phụ huynh và gia đình suy nghĩ về bước tiếp theo trong sự 
nghiệp giáo dục của con em mình. Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cũng 
được thiết kế để cung cấp cho các gia đình những thông tin quan trọng 
nhằm bảo vệ quyền lợi của trường mình và đặt câu hỏi về hiệu quả hoạt 
động của trường.
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CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB : DCSCHOOLREPORTCARD.ORG 
OSSE đã làm việc với các phụ huynh và gia đình để giúp thiết kế Thẻ Báo Cáo Về Trường DC dễ sử dụng nhất có thể. Khi quý vị truy cập vào 
trang web Thẻ Báo Cáo Về Trường DC tại dcschoolreportcard.org, quý vị sẽ thấy hai cách để tìm kiếm các trường, cùng với rất nhiều nguồn 
thông tin khác. 

Tìm kiếm một Trường hoặc LEA. Nếu quý vị biết tên trường hoặc tổ chức giáo dục địa phương giám sát trường đó (ví 
dụ: Các Trường Công Lập DC hoặc tổ chức đặc quyền), quý vị có thể nhập tên vào và quý vị sẽ được tự động chuyển 
đến thẻ báo cáo của trường đó.

Xem Công Cụ Bản Đồ. Nếu quý vị không chắc rằng mình muốn xem thẻ báo cáo của trường nào, hãy nhấp vào nút này 
để được chuyển đến Công Cụ Bản Đồ. Công Cụ Bản Đồ cung cấp một số cách để tìm kiếm và phân loại các trường.

Bật Video Giới Thiệu. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Thẻ Báo Cáo Về Trường DC trước khi khám phá các trường của DC?  
Video giới thiệu này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin tổng quan về Thẻ Báo Cáo Về Trường DC và cách thẻ báo cáo hoạt 
động.

Xem Báo Cáo DC. Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp thông tin tổng quan về cách các trường trong Học Khu hoạt 
động như một tổng thể. Báo cáo DC cũng cho thấy điểm số Đánh Giá Tiến Bộ Giáo Dục Quốc Gia (NAEP) cũng như cách 
các điểm số đó đo lường những mục tiêu ESSA dài hạn của OSSE. 

Các Nguồn Thông Tin Dành Cho Gia Đình và Các Nguồn Thông Tin Dành Cho Nhà Giáo Dục. Các đường liên kết này 
đưa quý vị đến những nguồn thông tin đa dạng hơn, giúp quý vị tìm hiểu thêm về Thẻ Báo Cáo Về Trường DC, bao gồm 
các video, sách quảng cáo, hướng dẫn kỹ thuật và nhiều thông tin khác. 

Tải Về Dữ Liệu. Có thể tải về các dữ liệu có trong Thẻ Báo Cáo Về Trường DC dưới định dạng Microsoft Excel. 

Thông Tin Liên Hệ. Quý vị có thắc mắc về Thẻ Báo Cáo Về Trường DC?  Phần này sẽ cho quý vị biết cách liên lạc với OSSE. 

Trong các trang này, quý vị sẽ tìm hiểu về các tính năng của thẻ báo cáo và cách truy cập những thông tin chi tiết có thể tìm thấy trong các 
trang này.
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CÔNG CỤ BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC VÀ CÁC TÍNH NĂNG, CÔNG CỤ ĐIỀU HƯỚNG KHÁC

Quý vị có thể khám phá các thẻ báo cáo về trường bằng cách sử dụng công cụ bản đồ tương tác giúp xác định những trường có các 
chương trình, cấp lớp cụ thể, địa điểm và các ưu tiên khác của người dùng. Ngoài ra, quý vị cũng có thể phân loại và lọc kết quả theo 
cấp lớp, chương trình của trường, địa điểm và Xếp Hạng STAR.

Tính Năng Bản Đồ Tương Tác. Tất cả các trường đều có mặt trên bản đồ. Quý vị có thể phóng to để xem các trường 
trong khu vực của quý vị hoặc thu nhỏ để xem các trường trên toàn thành phố. Nhấp chuột vào tên trường để mở 
trang thẻ báo cáo của trường.

Bộ Lọc. Tính năng “Bộ Lọc” cho phép quý vị tìm kiếm các trường theo loại trường (Các Trường Công Lập DC hay các trường 
bán công), các cấp lớp mà trường giảng dạy, các chương trình được cung cấp và liệu trường có dịch vụ trông trẻ trước và/
hoặc sau giờ học không.

Tìm Trường Theo Địa Chỉ. Khi quý vị nhập một địa chỉ, các trường gần địa chỉ của quý vị sẽ hiển thị trên màn hình. 

Khoảng Cách (Gần tới Xa). Tính năng này cho phép quý vị xem các trường gần địa chỉ mà quý vị nhập nhất. 

Phân Loại Theo Cấp Lớp. Tính năng này cho phép quý vị tìm các trường có chương trình giảng dạy một cấp lớp cụ 
thể. 

So Sánh. Quý vị có thể đặt tối đa ba trường cạnh nhau để so sánh. Sau khi quý vị đã tìm thấy trường quý vị muốn so sánh với 
một trường khác, chỉ cần nhấp vào biểu tượng “So Sánh” và thông tin của trường đó sẽ được thêm vào để quý vị so sánh. 

Tải Về Báo Cáo Về Trường. Nếu quý vị muốn xem thông tin tổng quan của một thẻ báo cáo về trường, nhấp vào nút tải 
về báo cáo về trường để mở ra phiên bản PDF có thể in với các thông tin và dữ liệu nổi bật về trường.

1

2

3

4

5

7

6

THẺ BÁO CÁO CỦA TRƯỜNG DC | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



El Informe de las escuelas del DC | GUIA DE USUARIO 4

SO SÁNH
Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cho phép quý vị so sánh tối đa ba trường cùng một lúc. Khi quý vị chọn so sánh các trường, quý vị sẽ thấy một 
số điểm dữ liệu về những trường đó: tên, các cấp lớp mà trường giảng dạy, số học sinh theo học, Xếp Hạng Báo Cáo và Minh Bạch Trường 
Học (STAR), các chương trình được cung cấp và liệu trường có dịch vụ trông trẻ trước hoặc sau giờ học không, thông tin về hội phụ huynh, 
kinh nghiệm của giáo viên và số học sinh bị đình chỉ. 

Khi thấy một trường quý vị muốn so sánh, chỉ cần nhấp vào biểu tượng “Thêm Để So Sánh” ở góc trên bên phải trang của trường. 
Sau khi quý vị đã chọn nhiều hơn một trường để so sánh, hãy điều hướng đến góc trên bên phải của trang và nhấp vào “So Sánh” 
để xem từng trường quý vị quan tâm, được đặt cạnh nhau.
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TRANG HỒ SƠ 
Sau khi quý vị đã chọn một trường, quý 
vị sẽ được tự động đưa đến trang Hồ Sơ 
Trường Học của trường đó. Trang này có 
thông tin tổng quan về trường, địa điểm, 
các lựa chọn giao thông, các cấp lớp mà 
trường giảng dạy và nhiều thông tin khác. 

Thông Tin Chung. Trong phần 
này, quý vị sẽ tìm thấy các thông tin 
chung về trường như địa chỉ, khu 
vực và địa điểm trên bản đồ; số điện 
thoại và trang web; tên hiệu trưởng, 
và đường liên kết đến các tài khoản 
truyền thông xã hội. 

Tổng Quan Về Trường. Tại đây, quý 
vị có thể tìm hiểu xem trường giảng 
dạy những cấp lớp nào, Xếp Hạng 
STAR của trường và cơ quan giáo 
dục địa phương (LEA) sở hữu trường 
là Các Trường Công Lập DC hay tổ 
chức đặc quyền

Hội Phụ Huynh và Thông Tin Liên 
Hệ. Phần này có thông tin về các đầu 
mối liên lạc tại trường dành cho gia 
đình, như tên và địa chỉ email của Đại 
Diện Phụ Huynh, tên Hội Phụ Huynh và 
chính sách Liên Lạc với Phụ Huynh.

Thông Điệp Từ Nhà Trường. Phần 
này cho phép ban lãnh đạo nhà 
trường cơ hội chia sẻ các sứ mệnh và 
những điểm độc đáo của trường.

Tập Hợp Học Sinh. Phần này cung 
cấp thông tin về tổng số học sinh 
theo học tại trường. Nó cũng có 
thông tin chi tiết về nhân khẩu của 
học sinh (ví dụ: phần trăm học sinh 
theo nhóm dân tộc/chủng tộc, học 
sinh trong chương trình giáo dục 
đặc biệt, học sinh gặp khó khăn về 
kinh tế, và học sinh học Tiếng Anh). 
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Các Chương Trình Của Trường. Phần này 
liệt kê các chương trình đặc biệt mà trường 
cung cấp cả trong và ngoài trường, bao 
gồm:  Chương Trình Xếp Lớp Nâng Cao, 
Tích Hợp Nghệ Thuật, Học Tập Kết Hợp, 
Giáo Dục Nghề & Kỹ Thuật, Ghi Danh Đại 
Học/Cao Đẳng Kép, Ngôn Ngữ Kép/Học 
Tập Chung, Chương Trình Trước và Sau Giờ 
Học, Chương Trình Ngoài Năm Học, Tú Tài 
Quốc Tế (IB), JROTC, Giáo Dục Mầm Non 
Montessori, Học Tập Trực Tuyến, Trường 
Nam Sinh/Nữ Sinh, Tập Trung vào STEM và 
Thể Thao Liên Trường.

Các Hoạt Động Ngoại Khóa. Phần này liệt kê 
các hoạt động và cơ hội được cung cấp cho 
học sinh ngoài lớp học như thể thao và câu lạc 
bộ.

Thời Gian Hoạt Động Thể Chất. Phần này thể 
hiện thời gian trung bình học sinh dành cho 
hoạt động thể chất tính theo phút mỗi tuần 
(trong giờ học giáo dục thể chất hoặc trong 
thời gian nghỉ giải lao). 

Hậu Cần. Phần này liệt kê các thông tin chung khác về trường như giờ hoạt động của trường, các yêu cầu về đồng phục, trường có dịch vụ 
trông trẻ trước và/hoặc sau giờ học không, và các lựa chọn giao thông gần nhất để tới trường.

Để điều hướng đến các phần khác trong thẻ báo cáo của một trường, nhấp vào lĩnh vực mà quý vị muốn khám phá tiếp theo: Mô Hình STAR, 
Thành Tích Học Tập hoặc Môi Trường Học Đường. 
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MÔ HÌNH STAR  
Các gia đình có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả 
họat động của từng trường trong Mô Hình 
Báo Cáo và Minh Bạch Trường Học (STAR) 
bằng cách vào phần Mô Hình STAR. Mô Hình 
STAR sử dụng nhiều điểm dữ liệu để đánh 
giá hiệu quả hoạt động của một trường trong 
các lĩnh vực: thành tích của học sinh, tiến bộ 
của học sinh, khả năng thành thạo Anh ngữ, 
số đo đánh giá môi trường học đường và tỷ 
lệ tốt nghiệp. 

Để có thêm thông tin về Mô Hình 
STAR, hãy xem các nguồn thông tin tại 
DCSchoolReportCard.org 

Ngoài việc có thể xem thành tích của tất cả học 
sinh trong mô hình STAR, trang này còn cho 
phép quý vị xem thành tích của từng nhóm học 
sinh.  Quý vị có thể xem các dữ liệu chi tiết về 
học sinh khuyết tật, học sinh có nguy cơ, học 
sinh học Tiếng Anh và mỗi nhóm dân tộc cũng 
như chủng tộc. Để truy cập các thông tin này, chỉ 
cần chọn lĩnh vực quý vị muốn khám phá.

THẺ BÁO CÁO CỦA TRƯỜNG DC | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



El Informe de las escuelas del DC | GUIA DE USUARIO

THÀNH TÍCH HỌC TẬP  
Trang này cung cấp thông tin tổng quan về thành 
tích học tập của học sinh tại trường, bao gồm dữ 
liệu về thành tích học tập, tiến bộ của học sinh, 
khả năng thành thạo Anh ngữ, mức độ sẵn sàng 
cho đại học/cao đẳng và nghề nghiệp, cũng như 
tỷ lệ tốt nghiệp. Quý vị có thể truy cập dữ liệu bổ 
sung và thông tin chi tiết trong từng lĩnh vực đó 
(như thành tích theo nhóm học sinh và thành tích 
trung bình trên toàn tiểu bang) bằng cách nhấp 
vào phần mà quý vị muốn xem.  

Thành Tích Của Học Sinh. Trang này cho 
biết phần trăm học sinh tại mỗi cấp độ 
thành tích của Hợp Tác Đánh Giá Mức Độ 
Sẵn Sàng Cho Đại Học/Cao Đẳng & Nghề 
Nghiệp (PARCC) và Đánh Giá Thay Thế Liên 
Tiểu Bang (MSAA). 

Tiến Bộ Học Tập. Trang này cho thấy mức 
độ tiến bộ của học sinh học Tiếng Anh trong 
lĩnh vực thành thạo Anh ngữ. Sự tiến bộ được 
đánh giá qua bài kiểm tra ACCESS dành cho 
ELL 2.0, đánh giá các kỹ năng nghe, nói, đọc 
và viết.

Khả Năng Thành Thạo Anh Ngữ. Trang này 
cho thấy mức độ tiến bộ của học sinh học 
Tiếng Anh trong lĩnh vực thành thạo Anh 
ngữ. Sự tiến bộ được đánh giá qua bài kiểm 
tra ACCESS dành cho ELL 2.0, đánh giá các 
kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Mức Độ Sẵn Sàng Cho Đại Học/Cao Đẳng 
& Nghề Nghiệp. Trang này có thông tin 
về số học sinh thực hiện, và thành tích của 
những học sinh trong các bài thi đánh giá 
mức độ sẵn sàng cho đại học/cao đẳng và 
nghề nghiệp như bài thi Xếp Lớp Nâng Cao 
(AP), Tú Tài Quốc Tế (IB) và SAT.

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp. Trang này có ba thang đánh giá về mức độ tốt nghiệp trung học phổ thông: 1) Phần trăm học sinh tốt 
nghiệp trung bốn năm, 2) Phần trăm học sinh tốt nghiệp trong năm năm và 3) Phần trăm học sinh tốt nghiệp, bất kể mất bao 
nhiêu thời gian.
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Sticky Note
This is the text that belongs with #2: Tiến Bộ Học Tập. Trang này có thông tin về tiến bộ của học sinh trong PARCC và MSAA. Nó bao gồm hai loại số đo đánh giá sự tiến bộ—một loại so sánh tiến bộ của học sinh với các học sinh có điểm tương đương học sinh đó trong năm ngoái, và loại còn lại đánh giá tiến bộ trung bình của học sinh trên mức độ thành thạo.



MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG 
Trang này cung cấp thông tin về tỷ lệ đi học 
chuyên cần, tái nhập học, an toàn và kỷ luật, nhân 
viên giảng dạy và nhân viên y tế, cũng như môi 
trường học tập mầm non của trường. Quý vị có thể 
truy cập dữ liệu bổ sung và thông tin chi tiết trong 
từng lĩnh vực đó bằng cách nhấp vào phần mà quý 
vị muốn xem.

Đi Học Chuyên Cần. Trang này có thông 
tin về tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh, 
bao gồm tỷ lệ đi học chuyên cần trung 
bình hàng ngày, tỷ lệ phần trăm học sinh 
không nghỉ học thường xuyên và đi học 
90% thời gian trở lên, cũng như mức độ 
tiến bộ về tỷ lệ đi học chuyên cần.

Thay Đổi Học Sinh Theo Học. Trang này 
hiển thị thông tin về các thay đổi trong việc 
theo học, bao gồm liệu học sinh có nghỉ học 
hay nhập học giữa năm không, và liệu học 
sinh hội đủ điều kiện có chọn tái nhập học 
vào trường không.

Môi Trường Học Tập Mầm Non. Trang này 
có thông tin về tổ chức lớp học, chương trình 
hỗ trợ cảm xúc và hỗ trợ hướng dẫn trong các 
lớp học mầm non.

Kỷ Luật và An Toàn Học Đường. Trang này 
có thông tin về an toàn học đường và kỷ 
luật, như số học sinh bị đình chỉ và đuổi 
học, cũng như các vụ việc bạo lực, bắt nạt 
và quấy rối tại trường được báo cáo.

Thông Tin về Giáo Viên và Nhân Viên  
Y Tế. Trang này có thông tin về mức độ kinh 
nghiệm của giáo viên tại trường và thông 
tin về nhân viên y tế và lâm sàng toàn thời 
gian cũng như bán thời gian tại trường.
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TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN Ở ĐÂU?  
Quý vị vẫn có thắc mắc liên quan đến Thẻ Báo Cáo Về Trường DC?  CHÚNG TÔI CÓ CÂU TRẢ LỜI! 

Hãy truy cập DCSchoolReportCard.org để tự khám phá Thẻ Báo Cáo Về Trường DC. Quý vị cũng có 
thể truy cập các nguồn thông tin và thông tin bổ sung về thẻ báo cáo này như các câu hỏi thường gặp, 
hướng dẫn một trang về thẻ báo cáo và Mô Hình STAR, cũng như nhiều thông tin khác! 

Nếu quý vị có các thắc mắc khác chưa được giải đáp bằng những nguồn thông tin có sẵn, có nhận xét 
hay khuyến nghị, hãy gửi email cho chúng tôi tại DCSchoolReportCard@dc.gov. 
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Thẻ Báo Cáo Của Trường DC cung cấp thông tin về TẤT CẢ các 
trường công lập trong Học Khu vào ngay tầm tay quý vị. 

Đặt Câu Hỏi. 
Khám Phá Các Trường Học.  
Bắt Đầu Ở Đây.




