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   Hướng Dẫn cho Phụ Huynh/Giám Hộ về Kỳ 

Thi Toàn Tiểu Bang 

Tài liệu này cho biết một số thông tin căn bản để giúp phụ huynh/giám hộ lấy quyết định sáng suốt và tốt nhất cho con, 

trường học và cộng đồng của họ.   

 

 

 

 

 

 

 

Tại sao có kỳ thi toàn tiểu bang? 

Minnesota đánh giá hệ thống giáo dục và sự chuyên nghiệp của những người giáo dục trong tiểu bang. Những người 

giáo dục của tiểu bang Minnesota lập ra các tiêu chuẩn học tập khắt khe để học sinh chuẩn bị cho sự nghiệp và ra học 

cao đẳng/đại học.  

Khảo thí toàn tiểu bang là cách tiểu bang chúng ta đánh giá xem các tiêu chuẩn học tập có theo đúng giáo trình và giảng 

dạy hàng ngày ở trường học hay không, để bảo đảm tất cả học sinh được giáo dục công bằng. Kết quả khảo thí toàn tiểu 

bang là thêm một công cụ để chúng ta giáo dục trẻ em đúng trình độ cho chúng trở thành lực lượng lao động mạnh mẽ 

và là công dân hiểu biết rộng. 

 

Tiêu Chuẩn Học Tập và Khảo Thí   

Tiêu chuẩn học tập là gì? 

Tiêu Chuẩn Học Tập K–12 (từ lớp mẫu giáo đến lớp 12) của Minnesota là mong đợi của toàn tiểu bang về thành tích của học 

sinh. Các tiêu chuẩn này nêu rõ các kiến thức và kỹ năng mà tất cả học sinh phải đạt được ở một lãnh vực khi hết một cấp lớp. 

Các khu học chánh hoạch định cách học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn này bằng cách phát triển các khóa học và giáo trình. 

Mối liên quan giữa khảo thí học tập toàn tiểu bang và tiêu chuẩn học tập là gì? 

Khảo thí toàn tiểu bang về môn toán, đọc và khoa học sẽ giúp khu học chánh và nhà trường đánh giá xem học sinh có đáp ứng 

các tiêu chuẩn học tập hay không. Khảo thí toàn tiểu bang là một cách để đo lường mức độ hiểu biết của học sinh về nội dung 

giảng dạy hàng ngày. Đánh giá này cũng đo lường mức độ các trường học và khu học chánh theo đúng giáo trình và giảng dạy 

theo tiêu chuẩn. 

Kỳ Khảo Thí Toàn Diện Minnesota (MCA) và Kỳ Thi 

Kỹ Năng Học Tập Minnesota (MTAS) 

 Dựa trên các Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota 

 Tổ chức thường niên cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 

ở trường trung học về môn đọc và toán; tổ chức 

thường niên cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 ở trường 

trung học về khoa học 

 Hầu hết học sinh đều dự Kỳ Khảo Thí Toàn Diện (MCA) 

 MTAS là lựa chọn cho học sinh bị suy giảm nhận thức 

đáng kể nhất 

ACCESS và ACCESS Thay Thế cho Người Học 

Anh Ngữ 

 Dựa trên Tiêu Chuẩn Phát Triển Anh Ngữ WIDA 

 Tổ chức thường niên cho người học Anh Ngữ lớp K-12 

về đọc, viết, nghe, và nói 

 Hầu hết người học Anh Ngữ tham dự ACCESS cho ELL 

 ACCESS Thay Thế cho ELL là lựa chọn cho người học 

Anh Ngữ bị suy giảm nhận thức đáng kể
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Cần thời gian bao lâu cho kỳ thi toàn tiểu bang?  

Khảo thí toàn tiểu bang được tổ chức mỗi năm một lần; phần lớn học sinh đều thi 

trực tuyến. Trung bình, thời gian để dự kỳ khảo thí toàn tiểu bang ít hơn một phần 

trăm thời gian giảng dạy trong một niên khóa. Kỳ thảo khí không giới hạn thời gian và 

học sinh có thể thực hiện bao lâu cũng được.  

Học sinh dự kỳ khảo thí khi nào? 

Mỗi trường học lập lịch biểu thi trong thời gian thi của tiểu bang. Liên lạc với trường 

của học sinh để biết thêm thông tin về ngày thi cụ thể. 

 Thời gian thi MCA và MTAS bắt đầu từ tháng Ba và kết thúc vào tháng Năm.  

 Thời gian thi ACCESS và ACCESS Thay Thế cho ELL bắt đầu vào cuối tháng Giêng và 

kết thúc vào tháng Ba.  

Tại sao khảo thí này hiệu quả? 

Tiểu bang Minnesota tin rằng muốn đánh giá hiệu quả những gì học sinh đã học thì kỳ 

thi cần nhiều thứ hơn là chỉ cho các em trả lời những câu hỏi trắc nghiệm.  

 Để trả lời các câu hỏi, học sinh cần nhập vào câu trả lời, kéo và thả hình ảnh và 

các từ hoặc hiểu biểu đồ hoặc thông tin.  

 Kỳ khảo thí MCA môn Đọc và Toán theo kiểu thích ứng, nghĩa là câu hỏi tiếp theo 

sẽ tùy vào câu trả lời trước đó của học sinh.  

 Kỳ khảo thí MCA kết hợp mô phỏng, đòi hỏi học sinh phải thực hiện thử nghiệm 

để trả lời câu hỏi. 

Tất cả những điều này cho học sinh cơ hội tư duy phản biện, là điều cần thiết để 

thành công ở trường cao đẳng/đại học, sự nghiệp và thể hiện những gì các em biết và 

có thể thực hiện.  

Do nội dung thi thể hiện đầy đủ nhất các tiêu chuẩn, nên học sinh chuẩn bị và tham 

dự khảo thí với các kiến thức, tiến trình và sách lược tương tự như những gì đã học ở 

lớp học. 

Khi nào tôi nhận kết quả về học sinh của tôi? 

Mỗi mùa hè, Báo Cáo Từng Học Sinh được gửi đến khu học chánh và các gia đình 

trước hội thảo vào mùa thu. Có thể dùng báo cáo này để biết tiến bộ của con quý vị 

và định hướng việc dạy học trong tương lai. 

Nếu tôi không cho học sinh tham gia thì sao? 

Điều Luật Minnesota đòi hỏi MDE phải có mẫu đơn cho phụ huynh/giám hộ điền thông tin nếu họ từ chối cho học sinh tham 

gia vào kỳ khảo thí tiêu chuẩn hóa theo đòi hỏi của tiểu bang. Mẫu đơn đáp ứng đòi hỏi pháp lý này có trên mạng lưới của 

MDE, ở đường nối bên dưới đây. Khu học chánh của học sinh có thể đòi hỏi thêm thông tin. 

 

 
Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?  

Tìm thông tin chi tiết về kỳ thi toàn tiểu bang cho học sinh và gia đình tại Trang Kỳ Thi Toàn Tiểu Bang trên mạng lưới của 

MDE (education.state.mn.us > Students and Families > Statewide Testing). 

 

 

Tại sao tham gia khảo thí lại 

quan trọng? 

Kỳ khảo thí toàn tiểu bang chỉ là một 

cách để đo lường thành tích của học 

sinh nhưng sự tham gia của học sinh 

vào kỳ khảo thí này là điều quan trọng 

để biết giáo dục ở trường của học 

sinh có theo đúng các tiêu chuẩn học 

tập hay không.  

 Những người giáo dục và chánh 

khách dùng thông tin từ kỳ 

khảo thí để lấy quyết định về 

những tài nguyên tham khảo và 

hỗ trợ. 

 Phụ huynh và công chúng nói 

chung dùng thông tin khảo thí 

để so sánh các trường học và 

chọn nơi mua nhà hoặc ghi 

danh cho con họ. 

Ước tính về trách nhiệm trường học 

sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu có ít 

hơn 95% học sinh tham gia. 

 

Theo sát các tiêu chuẩn 

nghĩa là “dạy học để thi” 

là thực sự tập trung vào 

các tiêu chuẩn học tập 

đang là một phần của 

việc giảng dạy 

hàng ngày. 

 

http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/
http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/



