Ngữ văn tiếng Anh & Đọc viết
Scott Testtaker

Kết quả đánh giá lớp 5

Anywhere ES

Trường công Quận Columbia

Thông tin về bản đánh giá này

Quý vị có thể dùng báo cáo này như thế nào?

Scott đã thực hiện bài PARCC (Partnership for Assessment of Readiness for
College and Careers) về Ngữ văn tiếng Anh và Đọc viết vào mùa xuân 2015.

Báo cáo này sẽ giúp quý vị trả lời cho câu hỏi về sự tiến bộ của
Scott về các kỹ năng ngữ văn tiếng Anh:

Năm 2015, lần đầu tiên bài kiểm tra này được thực hiện và khác với DC CAS.
PARCC đ ò i h ỏ i h ọ c s i n h t r ả l ờ i c á c c â u h ỏ i k h ó và thực tế hơn,

Học lực của Scott thế nào?
Scott đã học được những kỹ năng và kiến thức cụ thể gì trong môn
học này?

dùng để đo lường kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công ở lớp học
của các em và cuối cùng là ở cấp đại học và nghề nghiệp.

Học lực của Scott so với các học sinh khác như thế nào?

Nếu quý vị có câu hỏi về báo cáo này, vui lòng nói chuyện với giáo viên của
học sinh hoặc hiệu trưởng, hoặc liên hệ với DCPS theo số (202) 442-5885.
Nếu quý vị có câu hỏi về bài kiểm tra PARCC, vui lòng truy cập parcconline.org,
hoặc liên hệ với OSSE t h e o s ố (212) 394-1603.

Kết quả thực hiện bài đánh giá ngữ văn tiếng Anh của Scott như thế nào?
Mục này sẽ trình bày tổng điểm của con quý vị ở bài đánh giá. Điểm tổng này xác định học lực của con em quý vị.
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Mức 2

Những học sinh đạt Mức 2

Đáp ứng một phần kỳ vọng
Điểm

so với tiêu chuẩn học tập lớp 5

721
721

1
650

2
700

3
725

4
750

5
790

850

Mức 4 & 5 thể hiện đang đủ điều kiện cho đại học và sẵn sàng làm việc
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Vượt kỳ vọng
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Tiệm cận kỳ vọng
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Đáp ứng một phần kỳ vọng

Muốn tìm hiểu thêm?

Mức 1

Không đáp ứng kỳ vọng

Chuyển sang trang sau để tìm hiểu về học lực của Scott so với những học sinh
khác, và Scott đã học được các kỹ năng và kiến thức ngữ văn tiếng Anh nhất
định ở mức độ nào.

Chi tiết Ngữ văn tiếng Anh lớp 5

Học lực

Điểm

Mức 2
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Điểm thành phần của Scott trong môn Ngữ văn tiếng Anh như thế nào?
Học sinh có học lực ở Mức 4 ở bài đánh giá này đáp ứng kỳ vọng đối với lớp 5 và dường như sẵn sàng cho lớp hoặc khóa học cao hơn. Mục này cho biết học sinh có
học lực bằng, gần bằng hay không bằng các nhóm học sinh khác.
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Sử dụng ngữ cảnh để xác định
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các chi tiết từ văn bản
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tiếng Anh chuẩn

Thấp hơn kỳ vọng

Điểm của Scott so với bạn bè đồng trang
lứa như thế nào?

Học lực của Scott so với thời gian qua như thế nào?
Bài kiểm tra ELA mà Scott đã làm là DC CAS lớp 4. Báo cáo này không đưa ra sự so sánh trực
tiếp giữa PARCC và DC CAS vì đây là các bài kiểm tra rất khác nhau. Trước tiên, điểm và mức học
lực là khác nhau. Thứ hai, PARCC được coi là bài kiểm tra khó hơn do có các câu hỏi thực tế dùng đo
lường kiến thức và kỹ năng của học sinh cần có đẻ thành công trên lớp và cuối cùng là cho đại học
và học nghề.

So với những học sinh lớp 5 khác đã thực hiện PARCC năm nay,
Scott có điểm tốt hơn tỷ lệ học sinh dưới đây:

Ở bài PARCC năm nay, điểm của
Scott tốt hơn
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học sinh lớp 5 Quận Columbia.

Scott so với học sinh cùng trường thì sao?
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Dưới đây là tỷ lệ học sinh lớp năm ở từng mức học lực ELA
PARCC tại Anywhere ES.
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Học lực của Scott
Ở bài DC CAS lớp 4, Điểm của Scott
tốt hơn
học sinh lớp 4 Quận Columbia.

BB
0

B

P
20

Mức 4

10%
15%

Mức 3

35%

Mức 2

25%

Mức 1

15%

Mức 5

37%

40

A
60

80

100
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Tiếp theo là gì?
Quý vị có thể hỏi giáo viên của Scott những gì?

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

Mục tiêu học tập của Scott năm nay ở môn ngữ văn và đọc viết năm nay là gì?

LearnDC.org

Học lực của Scott trong lớp ngữ văn và đọc viết như thế nào?

PARCConline.org

Scott cần thêm hỗ trợ gì khi ở trường và ở nhà để đạt được các mục tiêu này?

OSSE.DC.gov

