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Kết Quả Đánh Giá Lớp 8

Giới Thiệu Về Đánh Giá Này
Scott đã thực hiện Đánh Giá Môn Khoa Học Của DC (DC Science 
Assessment) vào mùa xuân năm 2019. Đánh giá này được thiết kế để 
cho thấy thành tích của học sinh trong Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Tiếp 
Theo (NGSS, Next Generation Science Standards). Các tiêu chuẩn này 
yêu cầu học sinh khám phá ba khía cạnh của khoa học và kỹ thuật: các ý 
tưởng, thực hành và khái niệm xuyên suốt của khoa học. Đánh Giá Môn 
Khoa Học Của DC yêu cầu học sinh tham gia vào các nhiệm vụ theo ba 
khía cạnh, đòi hỏi học sinh phải hiểu được các hiện tượng và giải quyết 
các vấn đề của thế giới thực.

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 Viện Dự Bị Đại Học/
Cao Đẳng Cộng Đồng theo số (202) 610-5780. Nếu quý vị có thắc mắc 
về bài đánh giá Môn Khoa Học Của DC, vui lòng truy cập osse.dc.gov/
science hoặc liên hệ với OSSE theo số (202) 719-6500.

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.

Mức 1Đáp Ứng Một Phần Các Kỳ Vọng 

Mức 2 Đang Đạt Được Các Kỳ Vọng

Mức 3 Đáp Ứng Các Kỳ Vọng*

Mức 4 Vượt Quá Các Kỳ Vọng*

*Mức 3 & 4 cho biết học sinh đáp ứng hoặc vượt quá các kỳ vọng của NGSS

Scott Đã Thực Hiện Tốt Ở Mức Độ Nào Trong Bài Đánh Giá Môn Khoa Học?
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 kỹ năng 
của Scott:

• Điểm của Scott trong đánh giá này là như thế nào?

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

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

 

Môn Khoa Học

Học sinh đạt điểm ở Mức 2
đang đạt được các kỳ vọng

cho các tiêu chuẩn học tập môn khoa học ở 
trường trung học.
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Mức Thành Tích

Mức 2
Điểm

412



Khoa Học Trái Đất và Không Gian

các kỳ vọng sử dụng những nguyên lý, kỹ 
năng và hành vi của Khoa Học Trái Đất và 
Không Gian để hiểu được các hiện tượng 
và giải quyết các vấn đề của thế giới thực

Khoa Học Vật Lý

các kỳ vọng sử dụng những nguyên lý, 
kỹ năng và hành vi của Khoa Học Vật 

Lý để hiểu được các hiện tượng và giải 
quyết các vấn đề của thế giới thực

Khoa Học Đời Sống

Đang Đạt ĐượcĐáp Ứng hay Vượt Quá Đáp Ứng Một Phần

các kỳ vọng sử dụng những nguyên lý, 
kỹ năng và hành vi của Khoa Học Đời 
Sống để hiểu được các hiện tượng và 

giải quyết các vấn đề của thế giới thực

Đáp Ứng hoặc Vượt Quá Các Kỳ Vọng          Đang Đạt Được Các Kỳ Vọng             Đáp Ứng Một Phần Các Kỳ Vọng

Mức 2
Mức Thành TíchThông Tin Chi Tiết về Môn Khoa Học Lớp 8

Thành Tích của Scott trong Các Lĩnh Vực Quan Trọng của Đánh Giá?
Trong bài đánh giá Môn Khoa Học Lớp 8 Của DC, học sinh được kiểm tra ba lĩnh vực thuộc các tiêu chuẩn trường trung học NGSS. Phần này cho thấy 
thành tích của học sinh trong từng lĩnh vực.

So Sánh Thành Tích của Scott?

Điểm của Scott cao hơn 50% học sinh trong Trường Bán 

Công Học Viện Dự Bị Đại Học/Cao Đẳng Cộng Đồng thực 

hiện bài kiểm tra Môn Khoa Học Lớp 8.

Điểm của Scott cao hơn 50% học sinh trong Trường Bán 

Công Học Viện Dự Bị Đại Học/Cao Đẳng Cộng Đồng thực 

hiện bài kiểm tra Môn Khoa Học Lớp 8.

Điểm của Scott cao hơn 50% học sinh tại DC thực hiện bài 

kiểm tra Môn Khoa Học Lớp 8.

Tiếp Theo Là Gì?

Hãy mang 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 đang học những gì trong môn khoa học năm học này?

• Scott đang học như thế nào?

• Tôi có thể sử dụng thông tin này để làm việc 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 
results.osse.dc.gov hoặc gọi đến Học Viện Dự Bị Đại Học/Cao Đẳng 
Cộng Đồng theo số (202) 610-5780

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

• Tìm hiểu thêm về những gì con em quý vị sẽ học trong môn khoa 
học: Truy cập www.nextgenscience.org/parentguides


