
 
 

 

Tháng 1/2023 

Hướng dẫn cho Phụ huynh về Bài kiểm tra Thực hành 

Bài kiểm tra Thực hành là gì? 
Bài kiểm tra thực hành giúp học sinh làm quen với định dạng bài kiểm tra và trả lời một số loại câu hỏi mà các em có thể gặp ở các bài kiểm tra LEAP 2025 hoặc 
LEAP Connect. Bài kiểm tra thực hành giúp phụ huynh hiểu rõ hơn mức độ giống/khác nhau giữa các bài kiểm tra và bài tập trên lớp, cũng như biết được các loại 
câu hỏi mà học sinh sẽ trả lời trong các bài kiểm tra. Vui lòng trao đổi với giáo viên của con quý vị để biết họ dự định sử dụng các bài kiểm tra thực hành như thế 
nào trong lớp học. 

Làm thế nào để truy cập bài kiểm tra thực hành? 
Mở đường link này trong trình duyệt Google Chrome: https://wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510848/ott/8/username/password/false. 

LEAP 2025  

Tất cả học sinh, bao gồm cả những em thuộc chương trình giáo dục đặc biệt 
và người học tiếng Anh, sẽ thực hiện các bài kiểm tra LEAP 2025 trên toàn 
tiểu bang. Mật khẩu cho tất cả bài kiểm tra thực hành LEAP 2025 là 
teach2025.  

Tên người dùng cho Bài kiểm tra Thực hành LEAP 2025 

Cấp lớp ELA Toán Khoa học Xã hội học 

Khối 3 ela03 math03 sci03 ss03 

Khối 4 ela04 math04 sci04 ss04 

Khối 5 ela05 math05 sci05 ss05 

Khối 6 ela06 math06 sci06 ss06 

Khối 7 ela07 math07 sci07 ss07 

Khối 8 ela08 math08 sci08 ss08 

Khối 9-12 

eng1  
(Tiếng Anh I) 
eng2  
(Tiếng Anh II) 

alg1 
(Đại số I) 
Geo 
(Hình học) 

bio  
(Sinh học) 

ushist  
(Lịch sử Hoa 
Kỳ) 

LEAP Connect 

Chỉ những học sinh có khuyết tật nhận thức đáng kể nhất mới thực hiện các 
bài kiểm tra LEAP Connect trên toàn tiểu bang. Mật khẩu cho tất cả các bài 
kiểm tra thực hành LEAP Connect là teach123.  

Tên người dùng cho Bài kiểm tra Thực hành LEAP Connect 

Cấp lớp ELA Toán Khoa học 

Khối 3  math03  

Khối 4 
ela04v (phần thi nói) 
ela04nv (phần thi 
phi lời nói) 

math04 sci04 

Khối 5  math05  

Khối 6  math06  

Khối 7  math07  

Khối 8 ela08 math08 sci08 

Khối 9-12 elahs mathhs scihs 

Lưu ý: Không có bài kiểm tra thực hành LEAP Connect cho môn ELA và Khoa 
học ở các khối lớp 3, 5, 6 và 7. 

https://wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510848/ott/8/username/password/false

