NGUỒN THÔNG TIN DÀNH RIÊNG CHO JONATHAN
Môn Đọc

Các chiến lược để nâng cao kiến thức về môn đọc hiểu lớp 5 của con em quý vị

Toán học

Các chiến lược để nâng cao kiến thức về môn toán học lớp 5 của con em quý vị

Hiểu/Phân Tích Các Thể Loại

Sự Biểu Thị Và Quan Hệ Về Số Đếm

• Nếu con em quý vị đang gặp khó khăn hoặc chán một cuốn sách, hãy để

• Đưa ra một tập hợp các đồ vật. Yêu cầu con em quý vị sắp xếp chúng theo

trẻ ngừng đọc cuốn sách đó. Ép con em quý vị phải ngồi đọc mãi một
cuốn sách khó hoặc buồn tẻ để giải trí sẽ càng khắc sâu khái niệm đọc
sách chỉ là một việc vặt. Giúp con em quý vị tìm một cuốn sách dễ tiếp
cận và thú vị hơn với trẻ.

Hiểu/Phân Tích Các Văn Bản Văn Học

• Khuyến khích con em quý vị đọc một bộ sách. Đọc một bộ sách giúp

trẻ dễ dàng hiểu những gì đang diễn ra trong cuốn sách và điều này
làm tăng cảm giác về năng lực của chúng. Khi trẻ hiểu hơn và đọc trôi
chảy hơn, thì trẻ cũng tự tin hơn khi đọc.

Hiểu/Phân Tích Các Văn Bản Thông Tin

• Làm mẫu đọc lướt hoặc xem lướt một đoạn văn bản thông tin. Cho con

em quý vị đọc lướt một bài báo để nắm được ý chung. Thảo luận khi nào
cần đọc lướt hoặc xem lướt thay vì đọc từng trang.

• Chỉ cho con em quý vị cách ghi chú về các sự kiện và số liệu chính cần
hiểu khi đọc văn bản phi hư cấu.

JONATHAN HERNANDEZ-JONES
THÀNH TÍCH TỔNG QUAN CỦA FIRSTNAME

Toán học

Môn Đọc

số hàng và cột khác nhau và xác định xem số lượng đồ vật là số nguyên
tố hay hợp số (số nguyên tố chỉ có thể được xếp vào một hàng hoặc một
cột mà không có số dư) và xác định số hàng, cột và các đồ vật trong từng
lần. Lặp lại bằng cách áp dụng số lượng đồ vật khác nhau.

• Yêu cầu con em quý vị sắp xếp các số theo thứ tự mà chúng nhìn thấy
trong cuộc sống hàng ngày.

Thành Thạo

Không Đạt

Cấp Lớp
Ngày Kiểm Tra: Tháng 4 năm 2021

Cấp Lớp
Ngày Kiểm Tra: Tháng 4 năm 2021

Tính Toán Và Các Quan Hệ Đại Số

• Khi nấu ăn, hãy hỏi con em quý vị cần bao nhiêu nguyên liệu nếu quý
vị muốn nhân đôi công thức, chia đôi hoặc chia ba.

• Trước khi quý vị nhận được hóa đơn hoặc thanh toán tại một nhà hàng
hay cửa hàng, hãy để con em quý vị ước tính tổng chi phí mua hàng. So
sánh với tổng số thực tế để xem con số ước tính gần đúng đến mức nào.

Truy cập TexasAssessment.gov và đăng nhập để
tìm hiểu thêm.

MÃ TRUY CẬP RIÊNG
CỦA JONATHAN

Hình Học Và Đo Lường

• Yêu cầu con em quý vị tìm diện tích của từng phòng trong nhà bằng

Viết: Soạn Thảo, Soát Lại Bài Và Chỉnh Sửa

thước dây.
• Yêu cầu con em quý vị xác định chiều cao của mỗi thành viên trong gia
đình quý vị tính bằng cm/mét hoặc inch/feet.

• Tạo một Sơ Đồ Venn bằng cách sử dụng các vòng tròn để thảo luận về

Phân Tích Dữ Liệu Và Kiến Thức Tài Chính Cá Nhân

việc các ý tưởng có thể khác nhau theo một số cách và tương tự nhau ở
một số cách khác như thế nào. Sử dụng các thẻ ghi chú để suy nghĩ trong
phạm vi Sơ Đồ Venn trước khi con em quý vị viết một đoạn ngắn gọn về
chủ đề so sánh và đối chiếu mà trẻ thích.

Thẻ Báo Cáo STAAR Bảo Mật 2021 Dành Cho:

• Đưa cho con em quý vị một khoản tiền cho trước. Yêu cầu trẻ đưa ra

quyết định mua hàng tốt nhất và nêu lý do. Ví dụ, nói với trẻ rằng chúng
ta có 20 đô la để mua đồ ăn tối cho năm người. Chúng ta có thể mua
những gì cho tất cả năm người?

• Yêu cầu con em quý vị lập biểu đồ thể hiện quãng đường đi đến trường
mỗi tuần. Sau đó yêu cầu trẻ xác định quãng đường đi được trong một
tháng, một năm, ba năm, v.v.

Những học sinh đạt hoặc thành thạo cấp lớp khi
tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều hơn
60% cơ hội hoàn thành các lớp đại học/cao
đẳng, tăng đáng kể thu nhập suốt đời và triển
vọng thành công.
Báo cáo này nhằm cung cấp cho quý vị thông
tin về chất lượng học tập của con em quý vị
trong phạm vi tài liệu học tập của năm nay ở
trường và cách quý vị có thể giúp con em quý
vị học được nhiều hơn nữa.

Mike Morath, Ủy Viên Giáo Dục

Tận Dụng Thời Gian Trong Cuộc Họp Phụ Huynh
Sử dụng công cụ Find a Book (Tìm Sách)
trên TexasAssessment.gov để tìm tài
liệu đọc phù hợp cho JONATHAN.
http://

Các Câu Hỏi Mẫu Để Hỏi Giáo Viên:

•
•
•
•
•
•
•

Đạt

Cấp Lớp
Ngày Kiểm Tra: Tháng 5 năm 2021

999999
Ý Nghĩa của Kết Quả

Từ Ủy Viên
Thi cử là một phần của cuộc sống. Con em
chúng ta thực hiện các bài thi để nhận bằng
lái xe, vào đại học/cao đẳng, và thậm chí là để
xin việc. Bản thân là phụ huynh của bốn đứa
trẻ, tôi biết rằng không bài thi nào có thể cho
tôi biết mọi thứ về con em tôi. Nhưng các bài
thi STAAR được thiết kế để cung cấp thông tin
hữu ích về những gì con em chúng ta đã học
được và mức độ chuẩn bị sẵn sàng của con cho
những điều sắp tới.

Khoa học

Giáo viên thấy con em tôi có điểm mạnh nào?
Con em tôi có vẻ thích thú với điều gì nhất tại trường học?
Con em tôi có hòa đồng với bạn bè cùng lớp không?
Việc quan trọng nhất mà tôi có thể làm để chuẩn bị cho con em tôi vào trung học là gì?
Con em tôi có đang nỗ lực hết sức không?
Con em tôi có thể cần làm những gì mà con chưa làm?
Đâu là những thách thức lớn nhất cho con em tôi, và tôi có thể làm gì để giúp con em mình với
những thách thức đó?

Báo cáo này cho biết con em quý vị đã thể hiện như
thế nào trong STARR. Có bốn cấp độ thành tích.
THÀNH THẠO CẤP LỚP
Thể hiện sự thành thạo kiến thức và kỹ năng
của khóa học
- học sinh đang đi đúng hướng để sẵn sàng
vào đại học/cao đẳng và cho sự nghiệp.

ĐẠT CẤP LỚP
Có kiến thức vững vàng về nội dung khóa
học - học sinh đã sẵn sàng để lên lớp tiếp
theo.
GẦN ĐẠT CẤP LỚP
Có một chút kiến thức về nội dung khóa
học, nhưng có thể còn thiếu các phần
quan trọng - học sinh cần được hỗ trợ
thêm trong năm tới.
KHÔNG ĐẠT CẤP LỚP
Không cho thấy có kiến thức cơ bản theo
các yêu cầu của khóa học - học sinh có
thể cần sự hỗ trợ đáng kể trong năm tới.

Tiến Bộ: Từ Những Năm Trước

Thành Tích: Lớp 5
JONATHAN HERNANDEZ-JONES
Mã Học Sinh: *****9999

LỚP GHI DANH: 5

Mã Học Sinh Địa Phương: 99999

Khuôn Viên Trường: 999 TÊN KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Học Khu: 999-999 TÊN HỌC KHU

.......................................................................................

Môn Đọc

Ngày Kiểm Tra: Tháng 4 năm 2021

KHÔNG ĐẠT

ONATHAN HERNANDEZ-JONES
Ngày Báo Cáo: THÁNG 6/2021

Ngày Kiểm Tra: THÁNG 5 NĂM 2021

Do COVID-19, sự tiến bộ của trẻ được tính toán bằng cách sử dụng kết quả đánh giá vào mùa xuân năm 2019 và mùa xuân năm 2021. Cùng với việc xem xét điều kiện giảng dạy và học tập của con
em quý vị trong các năm học 2018-2019 và 2020-2021, quý vị có thể sử dụng thông tin này làm một trong các công cụ để đánh giá kết quả học tập của trẻ trong hai năm này.

.......................................................................................

Môn Đọc

ĐIỂM
1400

Nhóm Lớp: TÊN NHÓM

CẤP LỚP

Con em quý vị đã đạt điểm bằng hoặc cao hơn
25% tất cả học sinh lớp 5 tại Texas.

Không Đạt Cấp Lớp
(772-1460)

Các Mục Kiến Thức Và Kỹ Năng Cho Môn Đọc

Môn Toán Học

Đúng 2 trên
8

Đạt Cấp Lớp
(1582-1700)

Thành Thạo Cấp Lớp
(1701-2127)
THÀNH THẠO
CẤP LỚP

Đang đạt
Hiểu/Phân Tích
Văn Bản Văn Học

Ngày Kiểm Tra: Tháng 4 năm 2021

Đúng 6 trên
16

Hiểu/Phân Tích
Văn Bản Thông Tin

Đúng 4 trên
14

...................................................................................

THÀNH THẠO

Thang Điểm

Hiểu/Phân Tích
Các Thể Loại

Gần Đạt Cấp Lớp
(1461-1581)

Tiến Bộ
Hạn Chế

ĐẠT
CẤP LỚP

ĐIỂM
1400
ĐIỂM
1320

GẦN ĐẠT
CẤP LỚP

ĐIỂM
2052

KHÔNG ĐẠT
CẤP LỚP

CẤP LỚP

Con em quý vị đã đạt điểm bằng hoặc cao hơn
95% tất cả học sinh lớp 5 tại Texas.

Không Đạt Cấp Lớp
(964-1499)

Gần Đạt Cấp Lớp
(1500-1624)
Đang đạt

Đạt Cấp Lớp
(1625-1723)

Thành Thạo Cấp Lớp

Các Mục Kiến Thức Và Kỹ Năng Cho Môn Toán Học
Biểu Diễn Số
và Các Mối Quan Hệ

Đúng 6 trên
6

Tính Toán và
Các Mối Quan Hệ Đại Số

Đúng 17 trên
17

Hình Học và
Đo Lường

Đúng 9 trên
9

Thang Đánh Giá Lexile:

Phân Tích Dữ Liệu và
Đúng 4 trên
Kiến Thức Tài Chính Cá Nhân 4

Tìm hiểu thêm về Thang Đánh Giá Lexile cũng như cách sử dụng chúng để giúp con em quý vị
thành công tại TexasAssessment.gov.

700L

(1724-2052)

.......................................................................................

Toán học

ĐIỂM
2052

Huy hiệu này cho biết rằng con em quý vị đã sẵn sàng tham gia một cách có ý nghĩa vào tài liệu khóa học toán nâng cao. Đây là một trong nhiều công cụ giúp đánh giá mức độ sẵn sàng của con em quý vị với môn toán nâng cao.
Ngày Kiểm Tra: Tháng 5 năm 2021

...................................................................................

THÀNH THẠO
CẤP LỚP

ĐIỂM
4252

ĐẠT

CẤP LỚP
Con em quý vị đã đạt điểm bằng
hoặc cao hơn 77% tất cả
học sinh lớp 5 tại Texas.

Không Đạt Cấp Lớp

Gần Đạt Cấp Lớp

(1174-3549)

(3550-3999)

Đạt Cấp Lớp
(4000-4401)

Thành Thạo Cấp Lớp
(4402-5566)

Thang Điểm

Môn Khoa học

Tiến Bộ
Vượt Bậc

ĐIỂM
1511

ĐẠT
CẤP LỚP
GẦN ĐẠT
CẤP LỚP
KHÔNG ĐẠT
CẤP LỚP

Các Mục Kiến Thức Và Kỹ Năng Cho Môn Khoa Học
Vật Chất và Năng Lượng

Đúng 5 trên
6

Lực, Chuyển Động và

Đúng 7 trên
8

Trái Đất Và
Không Gian

Đúng 7 trên
10

Sinh Vật và
Năng Lượng Môi Trường

Đúng 8 trên
12

Thang Đánh Giá Quantile:

Tìm hiểu thêm về Thang Đánh Giá Quantile cũng như cách sử dụng chúng để giúp con em quý vị
thành công tại TexasAssessment.gov.

1785Q

Mức Tiến Bộ

Tiến Bộ
Đạt Mong Đợi

Tiến Bộ
Hạn Chế
Con em quý vị cho thấy sự tiến bộ học tập từ năm ngoái
sang năm nay thấp hơn so với mong đợi.

999999

Quý vị muốn biết những câu hỏi JONATHAN
trả lời không chính xác? Hãy sử dụng mã này để đăng nhập.

TexasAssessment.gov

999999
999999
Mã số tài liệu 9999-99991

Con em quý vị cho thấy sự tiến bộ học tập từ
năm ngoái sang năm nay đạt mong đợi.

Quý vị muốn hỗ trợ sự tiến bộ của JONATHAN?
Hãy sử dụng mã này để đăng nhập.

Tiến Bộ
Vượt Bậc
Con em quý vị cho thấy sự tiến bộ học tập từ năm ngoái
sang năm nay cao hơn so với mong đợi.

TexasAssessment.gov
060121-99999999-999999999

