
HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH VỀ 
BÁO CÁO HỌC TẬP IAP

ĐIỀU GÌ KHIẾN CÁC BÀI ĐÁNH GIÁ TRONG SÁCH HƯỚNG 
DẪN MÔN ELA CHO LỚP 6-8 MANG TÍNH ĐỔI MỚI?

Các Bài Đánh giá trong Sách hướng dẫn LEAP ELA cho Lớp 6-8, vốn là một phần của Chương trình Đánh giá Đổi 
mới (IAP), tập trung vào các cuốn sách và chủ đề mà con em quý vị đã học trong lớp.

Điều độc đáo về các bài đánh giá mới mẻ là nó đo lường kiến thức mà học sinh học được trong các bài của Sách 
hướng dẫn môn ELA cũng như cung cấp thông tin về thành tích học tập của học sinh trong suốt cả năm. Điều này 
có nghĩa là các kết quả có thể được sử dụng cùng với thành tích của học sinh đối với các hoạt động giảng dạy đã 
hoàn thành trong bài học để hiểu rõ hơn về sự tiến bộ của học sinh.

Đối với học sinh tham gia cả ba khung thời gian của bài đánh giá, Bài Đánh giá trong Sách hướng dẫn môn ELA cho 
Lớp 6, 7 hoặc 8 sẽ thay thế cho việc học sinh tham gia vào kỳ kiểm tra LEAP 2025 môn ELA cuối năm vào mùa xuân. 

Vì bài kiểm tra này đo lường kết quả học tập của học sinh trong cả năm nên cho đến mùa hè này mới có kết quả 
tích lũy. Báo cáo học tập cuối năm này sẽ phản ánh dữ liệu từ cả ba khung thời gian và sẽ bao gồm mức thành 
tích nhằm xác định thành tích tổng thể về môn ELA của con em quý vị. Các mức thành tích sẽ tương tự như các 
mức thành tích được sử dụng để mô tả thành tích của học sinh trong bài kiểm tra LEAP 2025 môn ELA. 

Trong thời gian đó, thông tin trong các báo cáo kết thúc bài học có thể cung cấp cho giáo viên và phụ huynh một 
số thông tin về thành tích của học sinh đối với bài học được đánh giá. Quan trọng nhất, nó có thể giúp giáo viên 
hỗ trợ học sinh khi các em gặp phải các bài học trong Sách hướng dẫn môn ELA trong tương lai.

THÀNH TÍCH KẾT THÚC BÀI HỌC CỦA CON TÔI THẾ NÀO?

Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về thành tích của học sinh, báo cáo sẽ bao gồm:

 Mô tả chung về bài kiểm tra

 Diễn giải về các phần của mỗi bài kiểm tra cho bài học và nội dung  
đánh giá 

 Tên của bài kiểm tra cho đơn vị bài học trong Sách hướng dẫn môn ELA đã 
thực hiện, khung thời gian tổ chức và số điểm mà học sinh đạt được cũng 
như điểm trung bình của các học sinh khác khi thực hiện cùng bài kiểm tra 
cho đơn vị bài học 



NÊN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NÀY NHƯ THẾ NÀO?
Báo cáo này chỉ bao gồm số điểm mà học sinh đã đạt được trên mỗi phần. Vì không có dữ liệu từ cả ba khung thời 
gian, việc sử dụng các điểm số này sẽ hạn chế. Do đó, giáo viên và phụ huynh nên sử dụng thông tin so sánh để xác 
định thành tích cá nhân của học sinh so với thành tích của các học sinh khác trong lớp, trường, hệ thống trường và 
những học sinh tham gia cùng một đơn vị học phần cho mỗi khung thời gian đánh giá của chương trình đánh giá 
đổi mới này.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ CÂU HỎI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT KHI THẢO LUẬN KẾT QUẢ VỚI GIÁO VIÊN 
CỦA HỌC SINH:

 Kết quả bài kiểm tra của con tôi thế nào khi so với thành tích trong lớp của bé đối với bài học này?

 Trong các bài học tiếp theo, làm thế nào để cải thiện bất kỳ lĩnh vực nào mà con tôi có thể cần được hỗ trợ 
thêm hoặc để thúc đẩy con tôi trong các lĩnh vực mà bé vượt trội?

 Làm thế nào để tôi có thể hỗ trợ con tôi học tập ở nhà?

 Làm thế nào để đảm bảo rằng con tôi sẽ tiếp tục tiến bộ?

ĐƯỜNG LINK HỮU ÍCH

 Tổng quan dành cho Phụ huynh về Sách hướng dẫn môn ELA:
 • Khối 6
 • Khối 7
 • Khối 8

 Sáng kiến Quan trọng của Louisiana—Chương trình Đánh giá Đổi mới:  
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/key-initiatives/louisianas-key-initiatives---
innovative-assessment-pilot.pdf

 Trang web ACCELERATE: https://www.louisianabelieves.com/academics/accelerate

Để biết thêm thông tin về bài đánh giá này hoặc bất kỳ đánh giá nào khác trên toàn tiểu bang, vui lòng trao đổi 
với hiệu trưởng hoặc giáo viên của con quý vị hoặc gửi email cho Sở theo địa chỉ assessment@la.gov.

ĐỂ BIẾT THÊM VỀ CÁC CÔNG CỤ VÀ TÀI NGUYÊN GIÚP QUÝ VỊ HỖ TRỢ 
CON EM HỌC TẠI NHÀ, vui lòng truy cập Hộp Công cụ Hỗ trợ Gia đình tại  
https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-6---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-7---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/grade-8---ela-guidebook-parent-guide.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/key-initiatives/louisianas-key-initiatives---innovative-assessment-pilot.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/key-initiatives/louisianas-key-initiatives---innovative-assessment-pilot.pdf
https://www.louisianabelieves.com/academics/accelerate
mailto:assessment%40la.gov?subject=
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