HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH VỀ BÀI THI LEAP 2025
Khi nhà trường và học sinh bắt đầu những phần chuẩn bị cuối cùng cho các bài thi của Chương trình Đánh giá Giáo dục bang
Louisiana (Louisiana Educational Assessment Program, LEAP 2025) mùa xuân, Sở Giáo dục bang Louisiana (Louisiana Department
of Education, LDOE) đã tạo bảng thông tin này để cung cấp cho phụ huynh thông tin chung về bài thi, và những gì mà quý vị và con
mình có thể mong đợi khi các em làm bài thi vào tháng 4 và tháng 5.

HIỂU VỀ BÀI KIỂM TRA
CÁC BÀI KIỂM TRA LEAP 2025
Mỗi năm, các học sinh từ lớp 3 đến bậc trung học phổ thông
làm các Bài kiểm tra của bang để đánh giá kiến thức và kỹ năng
trong mỗi lĩnh vực môn học và sự sẵn sàng để bước sang cấp
học tiếp theo.

Kể từ năm học 2019-2020, học sinh từ lớp 3 đến bậc trung
học phổ thông sẽ phải làm những bài kiểm tra sau:
Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (ELA)
Toán
Nghiên cứu Xã hội

Bài kiểm tra LEAP 2025 chỉ là một trong nhiều các chỉ số,
cùng với phiếu thành tích học tập, các bài kiểm tra của giáo
viên và bài tập tại lớp, được dùng để xây dựng bức tranh
toàn cảnh về thành tích của học sinh tại trường. Kết quả
từ những bài kiểm tra này sẽ được dùng để giúp giáo viên
nhận ra khi nào học sinh cần thêm trợ giúp hoặc cần những
bài tập thử thách hơn trong mỗi lĩnh vực môn học. Thông tin
này cũng được dùng để đánh giá khả năng của các trường
và hệ thống trường trong việc giúp học sinh đạt được các kỳ
vọng cao hơn.

Khoa học
Đại số I
Hình học
Tiếng Anh I
Tiếng Anh II
Sinh học
Lịch sử

Học sinh có khuyết tật nghiêm trọng nhất có thể đủ điều kiện tham gia bài thi LEAP Connect lớp 3-8, và 11 cho ELA, Khoa học
và Toán. Học sinh có thể làm Bài kiểm tra LEAP Connect trong thời gian từ 03 tháng Hai đến 13 tháng Ba, tùy theo lịch của từng
trường. Tham khảo hướng dẫn cho phụ huynh về LEAP Connect để biết thêm thông tin.

LỊCH THI
LỊCH THI LEAP 2025
Học sinh lớp 5 cho đến trung học phổ thông sẽ tham dự các bài thi LEAP 2025 trực tuyến cho ELA, toán, khoa học và nghiên
cứu xã hội. Các trường có thể chọn để khối lớp 3 và 4 làm Bài kiểm tra trực tuyến hoặc trên giấy.
Tất cả các Bài kiểm tra LEAP 2025 đều có giờ chặt chẽ, và sẽ không có thêm thời gian trừ những học sinh đã có chứng nhận thêm
thời gian.
Các trường toàn quyền quyết định lịch để làm Bài kiểm tra trực tuyến dựa theo các cửa sổ thời gian thi được nêu trong bảng dưới
đây. Vì thế, các ngày kiểm tra và luân phiên buổi thi sẽ thay đổi tùy theo trường.

LỚP 3–8
Kiểm tra

Thời khóa biểu

ELA

Toán

Khoa học

Nghiên cứu Xã hội

Trực tuyến

30 tháng Ba 3 tháng Năm

3 buổi

3 buổi

2 đợt

2 đợt (3-4)
3 đợt (5-8)

Giấy
(chỉ 3-4)

27 tháng Tư 1 tháng Năm

3 buổi

3 buổi

2 đợt

2 đợt (3-4)
3 đợt (5-8)

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Kiểm tra

Thời khóa biểu

Tiếng Anh I

Tiếng Anh II

Đại số I

Hình học

Sinh học

Lịch sử Hoa Kỳ

Trực tuyến

20 tháng Tư –
15 tháng Năm

3 buổi

3 buổi

3 buổi

3 buổi

3 buổi

3 buổi

KẾT QUẢ KIỂM TRA
Kết quả thi 2020 LEAP 2025 cho lớp 3-8 trước
cuối tháng 6 (để tuân theo luật). Các học sinh
thi bài thi trung học nhận kết quả trước cuối
của cửa sổ thời gian thi này. Mỗi hệ thống
trường sẽ tự quyết định cách để chia sẻ thông
tin với phụ huynh.
Xem Hướng dẫn cho Phụ huynh về Phiếu
báo điểm Bài kiểm tra LEAP Học sinh
để biết thêm về các kết quả này và tại
sao chúng lại có ý nghĩa với con quý vị.

CHUẨN BỊ CHO BÀI KIỂM TRA
Các tài nguyên bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn rằng những gì con bạn được kỳ vọng, cả trong lớp học và trên các bài thi
đánh giá toàn tiểu bang.

BIẾT CON MÌNH ĐANG HỌC GÌ
Để tìm hiểu các kỳ vọng học tập ở cấp lớp của con quý vị, hãy xem
Tiêu chuẩn Học sinh của Louisiana cung cấp các mô tả về kỹ năng và kiến thức mà con quý vị được kỳ vọng đạt được
mỗi năm.
Quý vị cũng có thể xem các mẫu câu hỏi về ELA, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội trong Hướng dẫn Đánh giá.

CÁC BÀI LUYỆN THI
Sở đã đăng các bài luyện thi LEAP 2025 của các môn ELA, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội.
CÁC PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN cho lớp 3-8 và tất cả các khóa học trung học được đánh giá
CŨNG CÓ SẴN CÁC BÀI KIỂM TRA TRÊNGIẤY cho lớp 3 và 4
Xem Hướng dẫn cho Phụ huynh về Bài luyện thi LEAP 2025 để biết thêm thông tin về cách tiếp cận các bài luyện thi và
dùng chúng để giúp con quý vị học tại nhà.

ĐỂ TRUY CẬP TRỰC TUYẾN TẤT CẢ NHỮNG
TÀI NGUYÊN CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ,

hãy vào trang Familly Support Toolbox
(Hộp Công cụ Hỗ trợ Gia đình) tại

https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox.

Để biết thêm thông tin về Bài kiểm tra LEAP 2025, hãy trao đổi với giáo
viên của con quý vị hoặc email cho Sở giáo dục theo địa chỉ assessment@la.gov.

