
 
 

  

 
 
 

  
  

 
      

 
             

        
              

          
 

              
             

           
             

 
        

             
           

            
 

            
             

             
            

               
           

    
 

            
        

       

VIETNAMESE 

NOTIFICATION OF TESTING 
iReady and Developmental Spelling Analysis, Grades 1-6 

Thưa Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ: 

Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) đã thông qua các bài đánh giá trắc nghiệm IReady như 
là một phương pháp kiểm lọc phổ quát về học tập cho tất cả học sinh bậc tiểu học từ lớp 1 đến 
lớp 6. Ngoài bài đánh giá trắc nghiệm IReady, tất cả học sinh bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6 
hoàn thành bài kiểm tra Mức Phát Triển về Phân Tích Chính Tả (DSA). 

Mục đích của các bài kiểm tra đánh giá IReady là để xác định những học sinh có thể có các 
khoảng cách ở những kỹ năng căn bản về văn học và toán học. Các bài kiểm tra IReady cũng 
được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của học sinh trong các kỹ năng của môn đọc và toán 
học. Mục đích của bài đánh giá DSA là để đo lường sự tiến bộ trong kỹ năng chính tả. 

Đánh Giá trắc nghiệm IReady bao gồm một bài kiểm tra đọc và một kiểm tra toán. Ở cấp lớp 1-
3, các giáo viên cũng sẽ đánh giá khả năng đọc nói trôi chảy của học sinh để đáp ứng các yêu 
cầu kiểm tra của tiểu bang. Dựa trên các kết quả của bài kiểm tra, một số học sinh có thể được 
yêu cầu đánh giá bổ xung để chẩn nghiệm thêm những kỹ năng cụ thể có thể cần sự yểm trợ. 

Tất cả mọi học sinh hoàn thành bài đánh giá IReady và DSA vào mùa thu và mùa xuân hàng 
năm. Tùy thuộc vào kết quả học tập vào mua thu, học sinh có thể thực hiện bài tái đánh giá vào 
mùa đông. IReady và DSA được cung cấp trong giờ giảng dạy trong lớp học. Các trường đề ra 
các ngày cụ thể cho kỳ kiểm tra trong mỗi lớp. Giáo viên của con em hoặc điều phối viên coi thi 
của trường sẽ chia sẻ đến quý vị ngày giờ cụ thể buổi kiểm tra được lên lịch. Quý vị cũng có 
thể tìm thông tin về thời gian chung của đợt kiểm tra IReady và DSA trên trang mạng các bài 
kiểm tra cấp lớp (https://www.fcps.edu/student-assessment/grade-level-tests). 

Thông tin thêm có thể tìm thấy trên trang mạng Kiểm Lọc Phổ Quát IReady 
(https://www.fcps.edu/us). Nếu quý vị có thêm những điều thắc mắc về các bài kiểm tra đánh 
giá này, xin vui lòng liên lạc với giáo viên của con em hay điều phối viên coi thi của trường. 

LS-Test-iReady DSA Parent Notification. 
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