HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VỀ
BÁO CÁO LEAP CỦA HỌC SINH
CON TÔI ĐÃ HOÀN THÀNH
LEAP 2025 NĂM NAY NHƯ
THẾ NÀO?

TÔI, HOẶC GIÁO VIÊN CỦA
CON TÔI, NÊN SỬ DỤNG CÁC
KẾT QUẢ NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Ở trên cùng của mỗi báo cáo là thông tin kết quả học
tập tổng quát của con quý vị, bao gồm:

Điểm số và đánh giá sẽ được sử dụng để giúp giáo viên xác
định những học sinh nào cần hỗ trợ thêm hoặc được thử
thách nhiều hơn trong từng phạm vi môn học. Thông tin này
cũng sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu quả của trường và hệ
thống trường học trong việc giúp học sinh đạt được các kỳ
vọng cao hơn.

mức độ đạt được tổng quát,
điểm tổng quát
hình thức hỗ trợ con quý vị cần đến tùy thuộc kết quả bài
kiểm tra của con quý vị, và

Là phụ huynh, quý vị có thể sử dụng kết quả bài kiểm
tra để trao đổi với giáo viên của con về những hình
thức hỗ trợ hoặc bồi dưỡng bổ sung cần thiết tại lớp
và ở nhà.

điểm số con quý vị có được trong quá trình học tập và
nắm bắt môn học cho thấy khả năng sẵn sàng chuyển
lên cấp lớp tiếp theo của con.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý ĐỂ HỎI
KHI TRAO ĐỔI VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP VỚI (CÁC)
GIÁO VIÊN CỦA CON QUÝ VỊ:
Con tôi học tốt những môn nào và cần cải thiện ở những
môn nào?

Đồ thị dưới đây cho biết mỗi cấp độ thành tích đạt được có
ý nghĩa như thế nào liên quan đến mức độ mà con quý vị đáp
ứng được kỳ vọng đối với cấp lớp và môn học đó. Khoảng
điểm số thay đổi đôi chút theo cấp lớp và môn học.

Trên lớp có thể làm gì để giúp con tôi tiến bộ hơn trong
những môn học em còn yếu?
Có thể làm gì để thử thách con tôi một cách phù hợp
trong những môn học mà em có thành tích vượt kỳ vọng?
Tôi có thể giúp hỗ trợ con học tập ở nhà như thế nào?
Làm thế nào để chúng ta chắc rằng con tôi sẽ tiếp tục tiến bộ?

CÁC CÔNG CỤ VÀ TÀI NGUYÊN
BỔ SUNG ĐỂ GIÚP QUÝ VỊ HỖ
TRỢ HỌC SINH TẠI NHÀ, ghé
thăm Hộp công cụ Hỗ trợ Gia đình
(Family Support Toolbox) tại

Kết quả học tập cũng được chia thành các nhóm phụ trong
từng môn học, như trong ví dụ dưới đây.
Trong mỗi nhóm phụ, con quý vị được đánh giá từ một đến ba
sao, với mô tả về thành tích học tập ở phạm vi cụ thể này và sự
hỗ trợ cần thiết để tiến bộ hơn.

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

Để biết thêm thông tin về các bài kiểm tra LEAP 2025
cho các lớp 3-8 và cấp trung học, ghé thăm Cổng
Đánh giá cho Phụ huynh:
https://bealearninghero.org/spring-forward/louisiana/

!

ĐÂY LÀ
MỘT MẪU ELA.
Thành tích học tập các
môn toán và nghiên cứu
xã hội cũng sử dụng hệ
thống đánh giá ba sao.

