
 
 

    
 

       
 

         
          

       
        

          
           

        
 

       
         

         
            
  

 
              

          
       

 
 

               
        

              
           

        
 

     
    

 
                                          

 
   

         

      

        

     

     

       

   

 
 

  

        

     

       

      

         

      
 

 

    

 
   

 
Fairfax County Public Schools 

8115 Gatehouse Road 
Falls Church, VA 22042 

VIETNAMESE 

OFFICIAL IREADY SCORE REPORT Created at __________________ 

Thưa Quý Phụ Huynh/Giám Hộ của: ____________________Số ID Học Sinh: _______________Lớp: ____ 

iReady được sử dụng như là một phương pháp đánh giá sàng lọc toàn diện và đánh giá theo dõi tiến bộ học tập trong các Trường 
Công lập Quận Fairfax (FCPS). Các kết quả đánh giá gần đây nhất của con em được trình thuật đối với kỹ năng trong môn đọc và toán 
cho các bài kiểm tra đã hoàn thành trong khoảng thời gian kiểm tra của FCPS gần đây. Trong FCPS, điểm bách phân (phần trăm) xếp 
hạng nhóm thứ, thứ 40 (40th percentile) được sử dụng để làm tiêu chuẩn dựa trên các chuẩn mực quốc gia. Đối với những họ sinh 
không đạt đủ điểm chuẩn theo phần trăm thứ 40 hoặc có kết quả dưới kỳ vọng trong cách lĩnh vực cụ thể, nhân viên nhà trường sẽ 
xem xét dữ liệu có sẵn để thực hiện thêm các đánh giá và/hoặc cung cấp các can giúp khi cần thiết. Nhà trường sẽ liên lạc với quý vị 
về bất kỳ điểm chẩn đoán bổ xung và các kế hoạch can giúp với các mục tiêu đã được xác định cho con em. 

Việc quy hạng hiệu năng tổng thể được dựa trên thành tích cuối năm của cấp lớp và thể hiện những gì được mong đợi ở học sinh tại 
một thời điểm cụ thể của năm học. Hiệu năng tổng thể cho biết liệu thang điểm con em của quý vị hiện có đáp ứng, tiếp cận, hoặc dưới 
kỳ vọng cho khoảng kỳ kiểm tra hay không.  Quý gia đình cũng có thể so sánh điểm số theo thang điểm của con mình từ khoảng thi 
này với mục kế bên để thấy mức độ tiến bộ trong môn đọc/hoặc môn toán. Nói chung, điểm số theo thang điểm của học sinh sẽ tăng 
tiến trong suốt năm học. 

Hiệu năng của phạm vi đánh giá cung cấp thông tin về kết quả mà con em quý vị đạt được trong khoảng kỳ thi này như thế nào so với 
các kỳ vọng cuối năm đối với các kỹ năng được đánh giá cụ thể. Tùy theo cấp lớp và hiệu năng iReady trước đây của học sinh, một số 
lĩnh vực môn học có thể không được đánh giá. Thông tin thêm có thể tìm thấy tại trang web iReady Doman 
(https://www.fcps.edu/node/42527). 

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về kết quả trong bản điểm này hoặc về những ưu điểm và nhu cầu của con em về môn đọc và toán, xin 
liên lạc với giáo viên của con em. Nếu con em hội đủ điều kiện để theo nhận các dịch vụ Anh Ngữ dành cho Người Nói Ngôn Ngữ 
Khác (English for Speakers of Other Languages (ESOL)), xin quý vị lưu ý rằng đánh giá sàng lọc iReady được tiến hành bằng Anh 
ngữ, và con em quý vị đang ở trong quá trình phát triển mức thông thạo Anh ngữ. Quý vị vui lòng liên lạc với giáo viên ESOL của con 
em để biết các điểm chi tiết về mức tiến bộ Anh ngữ của con em mình. 

Để có một bản dịch của văn bản này, xin vào trang mạng tại 
tại https://www.fcps.edu/node/35282 hay liên lạc với trường của con em. 

Khoảng Ngày Kiểm Tra: Được thực hiện Bởi: 

Thông tin Kiểm Tra Lĩnh Vực Thực Hiện 

Môn: Toán Học Con Số và Phép Tính 

Kết Thúc Khoảng Kỳ Kiểm Tra: Đại Số Học và Tư Duy Đại Số 

Xếp Hạng Phần Trăm Toàn Quốc: Đo Lường và Dữ Liệu 

Hiện Trạng Điểm Chuẩn: Hình Học 

Hiệu Năng Tổng Thể: 

Số Điểm theo Thang điểm 

Thông tin Kiểm Tra Lĩnh Vực Thực Hiện 

Môn: Đọc Nhận Biết Âm Vị 

Kết Thúc Khoảng Kỳ Kiểm Tra: Ngữ Âm 

Xếp Hạng Phần Trăm Toàn Quốc: Các Từ NgữThường-Dùng 

Hiện Trạng Điểm Chuẩn: Từ Vựng 

Hiệu Năng Tổng Thể: Hiểu Biết Bao Hàm Văn Chương 

Số Điểm theo Thang điểm Hiểu Biết Bao Hàm Văn Bản Thông 
Tin 

Đọc Lưu Loát 

LS-Tests-iReady Parent Score Report 

https://www.fcps.edu/node/42527
https://www.fcps.edu/node/35282

