
Môi Trường Học Đường
Đo lường tỷ lệ nghỉ học thường 
xuyên, đi học chuyên cần hàng 

ngày, vàtỷ lệ tái nhập học của học sinh từ 
năm trước sang năm sau. Đối với trường 
trung học phổ thông, mô hình cũng đo 
lường tỷ lệ tốt nghiệp mở rộng và việc tham 
gia cũng như thành tích của học sinh trong 
các bài kiểm tra AP và IB. Đối với các trường 
có bậc học Mầm Non, mô hình còn có các 
thước đo học tập ở bậc mầm non.

Thành Thạo Anh Ngữ 
Đo lường tiến bộ của
học sinh học Tiếng Anh trong kỹ 

năng nói, nghe, đọc và viết Tiếng Anh.

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
Đo lường số học sinh nhận 
được bằng tốt nghiệp trung 

học thông thường sau bốn năm. 

Thành Tích Học Tập
Đo lường thành tích của học 
sinh trong các bài kiểm tra 

PARCC, MSAA và SAT.

Tiến Bộ Học Tập
Đo lường tiến bộ của học sinh  
trong bài kiểm tra PARCC.

Tổng Quan Mô Hình STAR

Quận Columbia
Văn Phòng Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Tiểu Bang

Thẻ Báo Cáo Về Trường DC mới, được ra mắt vào tháng 12 năm 2018, sẽ đem lại cho các gia đình ở DC một cái nhìn 
tổng quan về mọi trường công trong Học Khu. Như được đề cập trong kế hoạch Đạo Luật Mọi Trẻ Em Đều Thành Công 
(ESSA) của DC, báo cáo này sẽ có xếp hạng của mỗi trường trong Mô Hình Báo Cáo và Minh Bạch Trường Học (STAR). 
Thẻ Báo Cáo Về Trường DC, cùng với Mô Hình STAR, là một bước tiến hướng đến việc xây dựng hệ thống giáo dục của 
Quận Columbia minh bạch hơn, công bằng hơn, cho phép các gia đình và các nhà giáo bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho 
các học sinh và trường của họ.

Mô Hình STAR có những gì? 
Mô Hình STAR sử dụng nhiều kiểu số liệu để đo lường hiệu quả hoạt động của một trường trong các lĩnh vực sau:

Cơ Chế Hoạt Động
Khi phát triển Mô Hình STAR, OSSE nhận thấy tầm quan trọng của việc đo lường nhiều lĩnh vực hoạt động của trường. 
Mô Hình STAR đặt trọng số khác nhau cho các lĩnh vực dựa trên các cấp lớp có ở trường đó. Dưới đây là bảng trọng số 
trong mô hình theo loại hình trường.

Thành Tích  
Học Tập

Tiến Bộ  
Học Tập

Môi Trường  
Học Đường

Thành Thạo  
Anh Ngữ

Tỷ Lệ  
Tốt Nghiệp

Tiểu Học/Trung Học  
Cơ Sở 30 điểm 40 điểm 20 điểm 5 điểm Không áp dụng

Trung Học Phổ Thông 40 điểm Không  
áp dụng 39 điểm 5 điểm 11 điểm



Mức Xếp Hạng STAR Được Sử Dụng 
Như Thế Nào? 

• Chúc Mừng Thành Công: Các thước đo đa dạng giúp 
nhận diện thành tích cao, nêu bật những mặt hoạt 
động tốt, và phát huy các ví dụ điển hình hiện có.

• Lập Kế Hoạch: Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp cho 
các trường một công cụ minh bạch thể hiện hiệu quả 
hoạt động của trường trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả 
Mô Hình STAR. Sử dụng công cụ này khi tham gia vào 
hoạt động đặt mục tiêu và theo dõi sự thành công với 
trường.

• Hỗ Trợ Các Trường: Sử dụng thêm nguồn lực và ngân 
quỹ để hỗ trợ các trường giải quyết những lĩnh vực có 
khoảng cách thành tích đáng kể và các lĩnh vực khác 
mà họ cần được giúp đỡ. 

• Tập Trung Thảo Luận: Việc hiểu được hiệu quả hoạt 
động của trường giúp các phụ huynh và lãnh đạo nhà 
trường thảo luận về các lĩnh vực cần được cải thiện 
của trường, phân tích thành công của các biện pháp 
hiện tại, và nêu bật các cơ hội hợp tác với những đối 
tác khác.

Mô Hình STAR trước hết đo lường hiệu quả hoạt động của một trường cho tất cả học sinh trong từng bộ chỉ số có thể 
áp dụng. Các trường đạt điểm dựa trên thành tích của học sinh của mình so với các học sinh trên toàn thành phố. 
Để đảm bảo rằng các trường chịu trách nhiệm công khai đối với việc giáo dục các học sinh yếu thế nhất của DC, Mô 
Hình STAR sau đó đo lường thành tích cho:

Xếp Hạng STAR Có Ý Nghĩa Gì?
Các trường đạt xếp hạng STAR dựa trên tỷ lệ phần trăm 
số điểm mà họ có thể đạt được trên tổng số điểm tối đa 
trong mô hình. Ví dụ, một trường có xếp hạng 5 sao đạt 
được từ 80 - 100 phần trăm tất cả các điểm có thể có. 
Trường này nằm trong số các trường có hiệu quả hoạt 
động cao nhất ở nhiều lĩnh vực khác nhau và thường đạt 
điểm cao về thành tích và tiến bộ trong bài kiểm tra tiểu 
bang môn ELA và môn toán. Một trường có xếp hạng 1 
sao đạt được ít hơn 20 phần trăm tổng số điểm có thể có 
và thường là đạt điểm thấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Những Điều Sẽ Xảy Ra
Điểm và số liệu trong mô hình STAR sẽ được đưa vào 
Thẻ Báo Cáo Về Trường DC mới mà OSSE sẽ công bố vào 
tháng 12 năm 2018 và mọi năm sau đó. Các nguồn thông 
tin bổ sung có tại www.osse.dc.gov/dcschoolreportcard. 
Nếu quý vị có các thắc mắc khác, hãy gửi email đến  
osse.builddcsreportcard@dc.gov.

Cách Tính Xếp Hạng

Xếp Hạng STAR

80 - 100 điểm

60 - 79 điểm

40 - 59 điểm

20 - 39 điểm

0 - 19 điểm

Tất Cả Học Sinh
Học Sinh 

Khuyết Tật

Có Nguy Cơ

Học Sinh Học 
Tiếng Anh

Chủng Tộc/ 
Dân Tộc

= Điểm STAR

0-100 điểm

• Học sinh khuyết tật • Học sinh có nguy cơ • Học sinh học 
Tiếng Anh

• Mỗi Nhóm Chủng Tộc/Dân Tộc

Các trường đạt điểm dựa trên thành tích của học sinh trong mỗi nhóm này so với các học sinh tương tự.

Điểm và xếp hạng tổng thể được tính bằng cách kết hợp hiệu quả hoạt động nói chung của trường đối với tất cả học 
sinh và thành tích của mỗi nhóm học sinh. Sau khi tất cả các điểm đã được cộng lại, trường nhận được xếp hạng từ 1 
đến 5 sao.


