
 

  

 

 
                                                                                                                         

                                
 

       
 

           
            

         
 

            
           

          
        

               
               

  
 

           
       

  
 

 
           

         
       

        
   

 
           

          
 

     
     

   
 

 
           

 
      

      

       

      

       
 
 

County Public Schools 
8115 Gatehouse Road 

Falls Church, VA 22042 

VIETNAMESE 

Khoảng Ngày Thi: ____________ 
OFFICIAL STANDARDS OF LEARNING SCORE REPORT Được làm tại________________ 

Kính Gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ của:__________Số ID học sinh_______Lớp____________ 

Kết quả chính thức của trắc nghiệm Tiêu Chuẩn Học Vấn (SOL) được liệt kê dưới đây mà con em 
quý vị đã làm trong khoảng ngày thi gần đây. Số thang điểm tổng thể và thành quả học tập của con 
em quý vị được liệt kê cho mỗi bài kiểm tra SOL, cùng với số điểm cho mỗi phần mục . 

Thang điểm tổng thể được ghi theo thang điểm từ 0-600. Học sinh phải đạt được số điểm thang 
tổng thể 400 hay hơn để đậu bài kiểm tra. Nếu học sinh đạt được số điểm thang tổng thể 500 hay 
hơn, học sinh được coi là đã thực hiện ở trình độ cấp cao trong bài thi. Số điểm thang tổng thể giữa 
0 và 399 cho thấy học sinh đã bị rớt bài thi . Việc ghi “NS” cho số điểm thang có nghĩa là không có 
sẵn số điểm. Nếu con em quý vị có nhiều kết quả cho cùng một bài kiểm tra, điều này có nghĩa là 
con em của quý vị đã cố gắng làm cùng một bài kiểm tra nhiều hơn một lần trong khoảng ngày thi 
này. 

Thành quả học tập đưa ra mô tả ngắn về kết quả tổng thể của bài thi. Thông tin bổ sung về kiến 
thức và kỹ năng mà một học sinh sẽ phải thể hiện ở mỗi cấp độ thành tích cho bài kiểm tra SOL có 
sẵn trên trang web của Bộ Giáo Dục Virginia 
(http://www.doe.virginia.gov/testing/scoring/performance_level_descriptors/index.shtml) 

Những số thang điểm của phần mục (reporting category (RC)) được ghi theo thang điểm từ 0-50 và 
cho thấy các điểm mạnh và nhu cầu tương đối nội trong lãnh vực môn học đã dự thi. Số điểm thang 
40 hay trên của loại RC cho thấy điểm mạnh trong lãnh vực đó, và số điểm thang dưới 30 của loại 
RC cho thấy một lãnh vực để phát triển. Việc ghi “NS” cho số điểm thang RC có nghĩa là không có 
sẵn số điểm. 

Nếu quý vị có những điều thắc mắc liên quan đến các kết quả ghi trên phiếu điểm nầy, xin liên lạc với 
cố vấn trường hay điều phối viên xem thi/ Luyện kèm viên thẩm định của con em. 

Để có một bản dịch của thông tin truyền đạt nầy, xin xem trang 
mạng “https://www.fcps.edu/node/35200 hay liên lạc với trường 
của con em quý vị. 

Cấp độ Kiểm tra__________________ Được Thực Hiện Bởi_______________________ 

Thông Tin Bài Kiểm Kết quả Số Điểm Phần Mục 

Tên Bài Thi: 
Ngày Thực Hiện: 
Thang Điểm Tổng Thể 

Trình Độ Hiệu Quả Năng Lực: 

LS-Tests-Score Report SOL. 

http://www.doe.virginia.gov/testing/scoring/performance_level_descriptors/index.shtml
https://www.fcps.edu/node/35200

