
 
 

  
 

     
 

          
        

            
               

             
           

  
  

                
           

                  
                  

                 
  

          
                 
                   

              
           

  
 

        
        

  

 
                                          

 

      
 

  

   
        

        
          

       
      
     
       
      

    
    

 
 

     
 

  

       
      

        
       

     
 
 

     
 

  

        
        

 

 

 
Fairfax County Public Schools 

8115 Gatehouse Road 
Falls Church, VA 22042 

I I 

VIETNAMESE 

FCPS PREK - VKRP SCORE REPORT 

Kính gởi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ của ________ SID: ________________ LỚP: _________ 

Con em quý vị gần đây đã tham dự các bài kiểm tra đánh giá như một phần của Chương Trình Sẵn Sàng vào Mẫu Giáo Virginia 
(Virginia Kindergarten Readiness Program (VKRP)). VKRP là một chương trình đánh giá của tiểu bang để hiểu khả năng đọc viết sớm, 
toán học, khả năng tự điều chỉnh (cảm xúc-hành vi), và kỹ năng xã hội của trẻ, để hỗ trợ sự thành công của trong năm mầm non và 
sau đó. Trẻ nhận hưởng được lợi ích từ việc phát triển một loạt các lĩnh vực học tập sớm. Khi các giáo viên hiểu về mức độ phát triển 
các kỹ năng hiện tại, họ có thể đưa ra hỗ trợ thích hợp cho sự thành công của trẻ ở trong trường học và đời sống. Để biết thêm thông 
tin về các kỹ năng được đánh giá và cách để trợ giúp sự phát triển ngoài trường học, xin truy cập trang mạng “ VKRP Dành Cho Gia 
Đình” (https://vkrponline.org/virginia-kindergarten-readiness-program-2/for-families/). 

Phiếu báo điểm này cho quý vị biết con em mình đã thực hiện như thế nào trong Kiểm Lọc Khả Năng Biết Đọc Viết về Nhận Biết Âm Vị 
(PAL), Hệ Thống Đánh Giá Toán Học Sớm (EMAS), và Thang Điểm Xếp Loại Hạnh Kiểm Trẻ Em (CBRS). Trình độ năng lực hiện tại 
của con em quý vị được ghi chú bên dưới cho mỗi lãnh vực học tập sớm, bao gồm các kỹ năng cụ thể. Nếu con em quý vị đã không 
được kiểm tra trong một kỹ năng nào đó, quý vị sẽ thấy kết qủa là NA, “ Không được đánh giá.” Nếu con em quý vị đã tham gia một 
phần kiểm tra hoặc một kỹ năng không bắt buộc, quý vị sẽ thấy kết là NR, hoặc “ Không Được Ghi Nhận.” 

Trong cấp lớp Mầm Non (PreK), các kết quả VKRP cung thông tin về kinh nghiệm đầu đời của con trẻ tại trường và cách mà con trẻ sẽ 
học tập trong suốt cả năm. Phiếu báo điểm cho biết con em quý vị đã thực hiện như thế nào so với điểm số cao nhất (tối đa) có thể cho 
mỗi kỹ năng. Một nhóm phát triển cũng được chỉ̉ định cho một số kỹ năng. Các nhóm phát triển này phản ánh xem nếu con em quý vị 
hiện Bắt Đầu, Tăng Triển, hoặc Mạnh trong những kỹ năng để sẵn sàng vào mẫu giáo. Để tìm hiểu thêm về chi tiết kỹ năng được đánh 
gía và các nhóm phát triển, xin xem các mục của Phiếu Báo Điểm Mầm Non trên trang mạng Kết Quả VRKP 
(https://www.fcps.edu/node/39104). 

Để tìm hiểu thêm về những ưu điểm và nhu cầu của con em, xin quý vị liên lạc với giáo viên của con em mình. Giáo viên theo dõi 
điểm số VKRP của con em quý vị để đưa ra hướng dẫn và yểm trợ thích hợp. Nhà trường sẽ thông báo bất kỳ các bước tiếp theo nào 
đối với con em quý vị. 

Khoảng Ngày Kiểm Tra: Được thực hiện Bởi: 

Thông tin Kiểm Tra Kỹ Năng Được Đánh Giá 
Điểm 
Hiện 
Tại: 

Điểm 
Tối Đa Nhóm Phát Triển 

Đánh giá: LLS (Khả Năng Đọc Viết 
(Literacy)) Nhận Biết Bảng Chữ Cái: Tên Mẫu Tự Chữ Cái __ __ __ 

Ngày Dự Kiểm Tra: __ Nhận Biết Bảng Chữ Cái: Âm Từ __ __ __ 
Tổng số Điểm của Con Em: ___ Nhận Biết Âm Vị: Phân Đoạn Âm Tiết __ __ __ 
Điểm Tổng Tối Đa: ___ Nhận Biết Âm Vị: Âm Từ Đầu Tiên __ __ __ 

Nhận Biết Âm Vị: Hòa Trộn Âm Điệu __ __ Không đánh giá 

Hiểu Thấu Ngôn Ngữ __ __ Không đánh giá 
Viết Rành Mạch:  Viết Họ Tên __ __ Không đánh giá 

Khái Niệm về Nội Dung Ấn Phẩm __ __ Không đánh giá 
Quy Trình: RAN (Rapid Automated Naming) Tự 

Động Đặt Tên Màu Sắc Nhanh Chóng __ __ Không đánh giá 

Thông tin Kiểm Tra Kỹ Năng Được Đánh Giá 
Điểm 
Hiện 
Tại: 

Điểm 
Tối Đa Nhóm Phát Triển 

Đánh giá: EMAS (Toán Học Sớm) Toán Học Tổng Thể __ __ __ 
Ngày Dự Kiểm Tra: __ Hình Học __ __ Không đánh giá 
Tổng số Điểm của Con Em: ___ Khuôn Thức __ __ Không đánh giá 
Điểm Tổng Tối Đa: ___ Số Học __ __ Không đánh giá 

Tính toán __ __ Không đánh giá 

Thông tin Kiểm Tra Kỹ Năng Được Đánh Giá 
Điểm 
Hiện 
Tại: 

Điểm 
Tối Đa Nhóm Phát Triển 

Đánh giá: CBRS (Hạnh Kiểm) Tự-Điều Chỉnh (Cảm xúc - hành vi) __ __ __ 
Ngày Dự Kiểm Tra: __ Kỹ Năng Xã Hội: __ __ __ 

LS-Tests-VKRP PreK Score Report. 

https://vkrponline.org/virginia-kindergarten-readiness-program-2/for-families/
https://www.fcps.edu/node/39104

