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Mọi học sinh sẵn sàng cho sự nghiệp,
học đại học, và cuộc sống.

Các Tiêu Chuẩn Học Tập & Kiểm Tra của Tiểu Bang
Tiêu chuẩn học tập là gì?
Các Tiêu Chuẩn Học Tập từ Mẫu giáo đến lớp 12 của Tiểu Bang Washington xác
định những gì học sinh cần biết và làm được tại mỗi cấp lớp học.

Tại sao chúng ta cần các tiêu chuẩn này?
Các tiêu chuẩn học tập khắt khe buộc học sinh phải tư duy sâu sắc và sáng tạo về
các nội dung—hơn là chỉ học thuộc chúng—để các em sẵn sàng cho sự nghiệp,
học đại học, và cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học.
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Những lĩnh vực nội dung nào có các tiêu
chuẩn học tập?
Các tiêu chuẩn tồn tại trong 13 lĩnh vực nội dung bao gồm toán học, nghệ thuật
ngôn ngữ tiếng Anh, khoa học, công nghệ giáo dục, và các ngôn ngữ thế giới.

Tại sao chúng ta có các kỳ thi toàn tiểu
bang?
Đo lường tiến triển của học sinh về các kỹ năng và kiến thức quan trọng là chìa
khóa để gia đình và giáo viên biết liệu học sinh có đang đi đúng hướng để tốt
nghiệp với các lựa chọn hay không, hoặc nếu các em cần thêm trợ giúp hay các
cơ hội học tập nâng cao.
Dữ liệu kiểm tra cũng là một công cụ cho các trường học, các học khu, và tiểu
bang để giúp các nhà giáo dục cải thiện việc giảng dạy cho tất cả học sinh. Việc
kiểm tra trên toàn tiểu bang cũng giúp đảm bảo tất cả học sinh trong trường
công, bất kể các em học ở đâu, đều được tiếp nhận các dịch vụ giáo dục chất
lượng cao.

Các bài kiểm tra toàn tiểu bang có bắt
buộc không?
Các luật tiểu bang và liên bang bắt buộc kiểm tra học sinh ở các lĩnh vực:
• Nghệ thuật Anh ngữ và toán:
Từ lớp 3 đến 8 và cấp trung học (học sinh sẽ làm các bài thi Smarter
Balanced (Cân bằng Thông minh hơn))
• Khoa học: Các lớp 5, 8, và 11
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về Các Tiêu chuẩn Học tập và Kiểm tra
từ Mẫu giáo đến lớp 12 của Tiểu bang
Washington

Các kỹ năng thực tế
Các tiêu chuẩn học tập và kiểm tra của Washington chú trọng
vào các kỹ năng thực tế mà học sinh đang học và thực hành
trên lớp mỗi ngày ví dụ như giải quyết vấn đề, tư duy phản
biện, và viết. Trong các bài đánh giá, học sinh thể hiện việc
học tập của mình, viết và giải thích các câu trả lời như là một
phần của quá trình đánh giá, theo đó đo lường các kỹ năng và
kiến thức mà các em sẽ cần để theo đuổi con đường sự
nghiệp mà các em chọn.

Rút ngắn khoảng cách
Các bài đánh giá giúp xác định những khoảng cách về kết quả
học tập và cho phép các học khu và tiểu bang điều phối các
nguồn trợ giúp dành cho những nơi cần nhất.

Kiểm tra chỉ là một biện pháp đánh giá
Kiểm tra toàn tiểu bang là một trong nhiều biện pháp đánh
giá, kết hợp với bảng thành tích học tập, nhận xét của giáo
viên, và bài tập trên lớp dùng để xác định tổng quát sự tiến
bộ của học sinh ở trường.

Hình thức thích hợp
Các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang Washington và các bài
đánh giá tương ứng được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh
vào đại học, đi làm và trong đời sống.

Tất cả các học sinh đều có thể tiếp cận được
Các bài kiểm tra Smarter Balanced được thiết kế phù hợp cho
tất cả học sinh, bao gồm cả người khuyết tật và người học
ngôn ngữ tiếng Anh.

Để xem các bài kiểm tra nào là bắt buộc để tốt nghiệp trung học phổ thông, vui
lòng truy cập www.WAtesting.com.
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