
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 

  

Pennsylvania System of School Assessment 
Hướng Dẫn Về Phiếu Điểm Của Của Học Sinh Pennsylvania 

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO HỌC TẬP 

BANG PENNSYLVANIA CHO HỌC SINH CỦA QUÝ VỊ 
Sở Giáo Dục Bang Pennsylvania 

Kính gửi Gia đình, 

Mỗi năm, học sinh trường công lập Pennsylvania thực hiện các bài thi đánh giá Hệ thống Trường 
Pennsylvania (PSSA), toán và khoa học. Bản báo cáo Thành tích Học sinh giải thích con quý vị thực 
hiện bài thi 2018-19 ra sao. Nếu con của quý vị không làm một trong những bài thi này, thì phần báo 
cáo đó sẽ được để trống. 

Quý vị có thể giúp con mình học tiến bộ tới bằng cách xem các kết quả PSSA này cùng với em, nhìn 
vào các điểm mạnh và cơ hội để phát tiển, và bằng cách tiếp tục khuyến khích em nỗ lực hết mình ở 
trường học. Quý vị cũng có thể nhận thấy là nói chuyện với thầy cô giáo về các điểm mạnh và cơ hội 
tiến bộ của con em mình thì rất có ích. 

Đóng góp vào chuyện học hành của con quý vị là quan trọng, và bằng cách phối hợp cùng nhau, Bộ 
Giáo dục Pennsylvania, các trường học trong toàn bang và gia đình có thể chuẩn bị cho thế hệ sau của  
Pennsylvania thành công trong tương lai. 

Trân trọng, 

Pedro A. Rivera 
Bộ trưởng Bộ giáo dục 
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THƯ KÝ GIÁO DỤC

Pennsylvania System of School Assessment 
Hướng Dẫn Về Phiếu Điểm Của Của Học Sinh Pennsylvania 
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Thông tin về con quý vị.  
Tại đây quí vị sẽ tìm thấy tên của 
trẻ, trường học, quận, ngày thi và 
cấp lớp. 

Thông tin báo cáo và các công cụ. 
Mục này cung cấp thông tin về PSSA và 
báo cáo thành tích học sinh, cũng như các 
nguồn tài nguyên để tìm hiểu thêm về 
thành tích học tập của con quý vị. 

Các kết quả PSSA của con quý vị. 
Mục này cho biết mức độ thành tích trong 
đánh giá Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh, 
Toán và Khoa học của con quý vị. 

Các Mức Học Lực có ý nghĩa như 
thế nào?  
Phần này mô tả tổng quát Các Mức 
Học Lực ở bang Pennsylvania. Học 
lực học sinh theo PSSA được chia làm 
bốn mức: Cao Cấp, Thành Thạo, Cơ 
Bản, và Dưới Cơ Bản. 
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Pennsylvania System of School Assessment 
Hướng Dẫn Về Phiếu Điểm Của Của Học Sinh Pennsylvania 
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Học Lực của con quý vị là gì?  
Mục này thể hiện Học Lực của con 
quý vị ở môn học được báo cáo. 

*Xin Lưu ý: Nếu con quý vị không 
thi do không áp dụng môn học đó, 
thì chúng tôi thể hiện bằng dấu hiệu 
Không Áp Dụng “Not Applicable 
(NA)”. Nếu con quý vị không có 
điểm, thì chúng tôi thể hiện bằng 
dấu hiệu Không Có Điểm “No 
Score (NS)”. 

Điểm số của con quý vị là gì? 
Mục này thể hiện điểm số PSSA 
của con quý vị ở môn học được báo 
cáo. Ngoài ra, mũi tên trên biểu đồ 
hình thanh sẽ cho biết điểm số của 
con quý vị nằm ở vị trí nào trong 
thang học lực. Các điểm số này 
được sắp xếp theo môn học và có 
trên trang 2 và 3 của Báo Cáo Học 
Tập.  

Vì mỗi môn học có thang điểm 
riêng, không nên so sánh chéo nhau 
giữa các môn đã thi về điểm số 
PSSA của học sinh. 

Con của quý vị có khả năng như thế 
nào trong mỗi mục được báo cáo? 
Ở đây cho thấy toàn bộ số điểm có thể 
có và khả năng của mỗi học sinh trong 
mục báo cáo. Các mục trình báo được 
mô tả ở trang 4 của Báo Cáo Học Sinh. 

Đặc Điểm Sức Học. 
Đặc Điểm Sức Học cho thấy học 
lực của con quý vị trong mỗi mục 
báo cáo. Phương pháp xác định đặc 
điểm có xét đến mức độ khó khăn 
của những mục học tập và có thể 
giúp xác định những lĩnh vực mà 
con quý vị cần phải cải thiện cũng 
như những lĩnh vực trẻ đạt được 
thành công hơn. 
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Pennsylvania System of School Assessment 
Hướng Dẫn Về Phiếu Điểm Của Của Học Sinh Pennsylvania 
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Điểm Số Theo Thang Điểm Tối 
Thiểu/Tối Đa. 
Các điểm số theo thang điểm tối 
thiểu/tối đa sẽ thể hiện điểm số cao 
nhất và thấp nhất mà con quý vị đã 
nhận được trong mỗi lần đánh giá. 
Mỗi kỳ thi PSSA có điểm số tối 
thiểu được giữ nguyên qua các năm. 
Tuy nhiên, điểm số tối đa của mỗi 
kỳ thi có thể khác biệt tùy vào độ 
khó của bài thi từng năm (một bài 
thi khó hơn trong năm sẽ có điểm 
tối đa cao hơn). 

Sai Số Chuẩn Phương Pháp Tính. 
Vùng này thể hiện sai số chuẩn của 
phương pháp tính (SEM) cho điểm 
số PSSA của học sinh. Đặc biệt, nó 
cho thấy phạm vi điểm số hợp lý mà 
con quý vị có thể nhận được nếu trẻ 
thực hiện một dạng bài thi tương 
đương. (Tức là, con quý vị làm một 
bài thi có thành phần hoàn toàn 
tương tự, nhưng gồm các phần mục 
khác nhau.) Ví dụ, nếu điểm PSSA 
là 1750 và khoảng SEM là từ 1700 
đến 1800, thì con quý vị hầu như là 
sẽ nhận được điểm số vào khoảng 
giữa 1700 và 1800 nếu được làm 
một dạng khác của bài thi đó. 
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Pennsylvania System of School Assessment 
Hướng Dẫn Về Phiếu Điểm Của Của Học Sinh Pennsylvania 

Mô tả các hạng mục báo cáo điểm 

Phần này trong Báo cáo Thành tích Học sinh 
có mô tả về các mục báo cáo được đánh giá 
trong kỳ thi PSSA. Các mục báo cáo khớp 
với các tiêu chuẩn của tiểu bang và được sử 
dụng một làm công cụ để thực hành giảng 
dạy ở nhà trường. 

Các hạng mục báo cáo sẽ khác nhau đối với 
từng lớp học. 
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