
            
  

 

      
 

              
              

 
                    

  
              

          
                   

             
               

               
       

 
       

  
    

     
 

 

      
 

  

     

     

      

     

     

        
                

 
        

          
                  

                  
   

  
 

    
 

             
                      

                    
          

 
                    

                   
           

     
 

                
         

 
       

 
     

 
       

 
                    

          
 

                 
 
                  

                      
    

 
 

 

    

_______________________________________________________________________________ 

VIETNAMESE

NOTIFICATION OF TESTING AND RETEST PERMISSION FORM 
State Assessments, Grades 3-8 

Thưa Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ: 

Các bài kiểm tra đánh giá của tiểu bang dùng để đo lường mức tiến bộ mà học sinh đạt được về nội dung và các kỹ năng trình bày chi tiết trong 
các tiêu chuẩn của tiểu bang và cũng được sử dụng để đo lường mức tăng triển trong học tập trong các tiêu chuẩn của tiểu bang. 

Hình thức và thời gian của các bài kiểm tra đánh giá của tiểu bang tùy theo cấp lớp và nội dung môn học, như được nêu ở bảng kê dưới đây. 
Những điều này bao gồm: 

• Các bài kiểm tra Đánh Giá mức Tăng Triển của Virginia (VGA) được tiêu chuẩn hóa của môn đọc và toán sẽ được thực hiện vào mùa
thu và mùa đông Thêm thông tin chi tiết hiện có trên trang mạng VGA tại(https://www.fcps.edu/node/43932);

• Các bài kiểm tra Tiêu Chuẩn Học Vấn (SOL) được tiêu chuẩn hóa của môn đọc, toán, và khoa học sẽ được thực hiện vào mùa xuân. 
Thêm thông tin chi tiết hiện có trên trang mạng các đánh giá kiểm lọc SOL tại(https://www.fcps.edu/node/35021);

• Các bài kiểm tra đánh giá thay thế (LAA) của địa phương đang diễn ra bao gồm các bài đánh giá dựa trên thành tích (PBA) được
hoàn thành như là một phần của giáo trình giảng dạy trong lớp trong môn khoa học, viết, và khoa học xã hội; Để biết thêm thông tin 
hiện có trên trang mạng LAA và PBA tại (https://www.fcps.edu/node/45043)

Lớp Các Lĩnh Vực Nội Dung Môn Học VGA 
Được Kiểm Tra

(Mùa Thu và Mùa Đông)

Các Lĩnh Vực Nội Dung Môn Học SOL 
Được Kiểm Tra

(Mùa Xuân)

Các Lĩnh Vực Nội Dung Môn Học LAA 
Được Kiểm Tra

( Tiếp Diễn)

3 Đọc, Toán Đọc, Toán Khoa Học, Xã Hội Học 

4 Đọc, Toán Đọc, Toán Khoa Học Xã Hội 

5 Đọc, Toán Khoa học, Đọc, Toán Luận Văn 

6 Đọc, Toán* Đọc, Toán Khoa Học Xã Hội 

7 Đọc, Toán* Đọc, Toán Khoa Học Xã Hội 

8 Đọc, Toán* Khoa Học, Đọc, Toán Khoa Học Xã Hội, Luận Văn 

* Các bài kiểm tra đánh giá VGA không có sẵn cho học sinh ghi danh khóa học toán-có tín chỉ trung học, chẳng hạn như Đại Số 1. 

Trang mạng của Bài Kiểm Tra Cấp Lớp tại (https://www.fcps.edu/student-assessment/grade-level-tests) cung cấp thông tin theo cấp lớp về thời 
biểu kỳ đánh giá chung và phương pháp thông báo cho từng loại đánh giá bắt buộc trong Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS). Nhân viên điều 
hành nhà trường sẽ liên lạc quý vị về những ngày cụ thể mà con em của quý vị được sắp lịch đểt thực hiện các kỳ đánh giá SOL và VGA được 
tiêu chuẩn hóa. Nếu quý vị có những điều thắc mắc về các bài đánh giá sàng lọc của tiểu bang, xin liên lạc với giáo viên của con em hay điều phối 
viên thi trắc nghiệm của trường. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOL Mẫu Phiếu của Phụ huynh/Giám Hộ Cho Phép Để Làm Lại Kiểm Tra

Hội Đồng Giáo Dục Virginia cho phép một số học sinh tiểu học và trung học cơ sở nào không đạt các bài kiểm tra đánh giá Tiêu Chuẩn Học 
Vấn (SOL) của mùa xuân trong biên điểm hơi thấp được làm lại bài kiểm tra trước cuối năm học. Làm lại bài kiểm tra được dùng khi học sinh 
đã không đạt lần đầu tiên với số thang điểm từ 375- 400. (Số điểm 400 được xem là điểm đậu cho các bài kiểm tra SOL.) Xin quý vị lưu ý rằng, 
các bài kiểm tra Đánh Giá mứcTăng Triển Virginia (VGA) không cung cấp vào mùa thu hoặc mùa đông. 

Nhà trường cần có sự đồng thuận của phụ huynh/giám hộ có con em thuộc cấp lớp 3-8 làm lại bài bất kỳ bài kiểm tra nào. Nếu quý vị nghĩ 
rằng con em mình sẽ nhận lợi ích từ cơ hội thứ nhì để thể hiện kiến thức của mình và những kỹ năng trong bài kiểm tra SOL Mùa 
Xuân, xin điền đầy đủ mẫu phiếu cho phép này và gởi lại cho trường của con em. Quyết định không cho phép dự kiểm tra lại sẽ không ảnh 
hưởng đến điểm môn học hay hồ sơ học tập của học sinh. 

Hướng Dẫn: Xin gởi lại mẫu phiếu này cho giáo viên dạy lớp của con em hay điều phối viên coi thi của trường không muộn 
hơn_______________________. Một mẫu phiếu phải được hoàn gởi lại cho từng con em từ cấp lớp 3-8. 

Tên Học Sinh _________________________________________ Số ID FCPS #________________ Cấp Lớp ________ 

Tên của Phụ Huynh/Giám Hộ (Bằng Chữ In) _____________________________________________________________________ 

Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ ______________________________________________________ Ngày ______________ 

_____ Không, xin không để con em làm lại bài kiểm tra nếu số thang điểm SOL mùa xuân của con em nằm trong khoảng 375 và 399. Tôi 
hiểu là quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến điểm môn học hay hồ sơ học tập của con em. 

_____ Có, xin cho con em cơ hội làm lại bất kỳ bài kiểm tra SOL mùa xuân nào nếu số điểm của em nằm trong khoảng 375 và 399. 

_____ Có, xin cho con em cơ hội để làm lại chỉ đối với các bài kiểm tra SOL mùa xuân sau đây nếu số điểm của em nằm trong khoảng 375 
và 399. Các bài kiểm tra trong lĩnh vực nội dung SOL của mùa xuân được phê duyệt để làm lại (xin xem bản kê dưới đây về các lĩnh vực nội 
dung SOL được kiểm tra): 

LS-Tests-SOL and VGA 3 to 8 Notification Retest Permission. 

https://www.fcps.edu/node/43932
https://www.fcps.edu/node/35021
https://www.fcps.edu/node/45043
https://www.fcps.edu/student-assessment/grade-level-tests

