
 

  

 

 

    
  

        
 

 
 

        
  

                        

        

  

     

  

  

  
     

   
   

  
     

   
    

  

    

   

 

 

 

 
  

  

 

   
   
   
 

VIETNAMESE KÍN Fairfax County Public Schools 
Individualized Education Program  

High School Assessment 

DRAFT UNTIL IEP
IS SIGNED 

Tên Học Sinh Số ID# Ngày buổi họp 

Virginia State Assessment Program 

Thẩm định nào được xét cho sự tham dự? SOL Chương Trình Thẩm Định Thay Thế Virginia 
(Virginia Alternate Assessment Program (VAAP)) 

Tham Dự SOL: Học sinh nầy sẽ tham dự vào những thẩm định SOL sau đây: Cho mỗi môn học, xin đánh dấu tất cả các kỳ thi 
cuối-môn (end-of-course (EOC)) học sinh sẽ dự thi: 

Hình Học Hóa Học Sinh Vật Lịch Sử Thế Giới I Lịch Sử Thế Giới II Lịch Sử VA/Hoa KỳĐại Số I Đại Số II 

Anh Văn: Đọc Anh Văn: Viết Khoa Học Địa Cầu (Hệ Địa Cầu) Anh Văn Lớp 8: Đọc Toán Lớp 8: 

Khoa Học Xã Hội: Công Dân & Kinh Tế 

Học sinh nầy sẽ tham dự không có các tiện nghi thích ứng 

Học sinh nầy sẽ tham dự có các tiện nghi thích ứng 

(Xin xem các tiện nghi thích ứng để dự thi) 

Tiện Nghi Thích Ứng Trực Tuyến: QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN ĐỂ TRUY CẬP TIỆN NGHI THÍCH ỨNG ÂM THANH TRỰC TUYẾN 
CHO NHỮNG CHỦ ĐỊNH THẨM ĐỊNH CỦA TIỂU BANG - Tiện nghi thích ứng âm thanh về kỳ thi SOL có thể được cung cấp cho 
những học sinh nào điển hình đã có tiện nghi thích ứng đọc-lớn tiếng trong lúc giảng huấn trong lớp bình thường kể cả những học sinh sử 
dụng các băng từ ghi âm/CDs hay thiết bị đọc bản văn trong lớp học. Do các trường khó có thể cung cấp tiện nghi thích ứng âm thanh trực 
tuyến trong lúc giảng huấn bình thường, VDOE đã xác định là học sinh có thể nhận tiện nghi thích ứng đọc-lớn tiếng trong suốt năm học và 
tiện nghi thích ứng âm thanh trong lúc dự thi SOL.  Nếu xác định thích hợp, các toán phụ trách IEP có thể tuyển chọn tiện nghi thích ứng 
10/14 (đọc lớn tiếng) cho dự thi tại lớp học và tiện nghi thích ứng 11/15 (âm thanh hay âm thanh trực tuyến) cho những kỳ thi SOL. Nếu 
toán phụ trách IEP xác định tiện nghi thích ứng âm thanh trực tuyến là tiện nghi thích ứng thích hợp hơn, học sinh cần phải thực tập truy cập 
tiện nghi thích ứng âm thanh trực tuyến bằng cách sử dụng những phần mục mẫu có sẵn trên trang mạng VDOE. 

Toán phụ trách IEP có cần xét tiện nghi thích ứng âm thanh SOL trực tuyến phù hợp với các quy định hướng dẫn của VDOE nêu trên không? 
Có Không 

Toán phụ trách IEP có cần xét tiện nghi thích ứng đọc lớn tiếng/âm thanh cho Đọc SOL không? 
Có Không 

Nếu có, xin điền đầy đủ mẫu phiếu Tiêu Chuẩn Đọc Lớn Tiếng/Âm Thanh. 

Toán phụ trách IEP có cần xét tiện nghi thích ứng máy tính không? 
Có Không 

Nếu có, xin điền đầy đủ mẫu phiếu Tiêu Chuẩn Máy Tính. 

Toán phụ trách IEP có cần xét Kỳ Thi các Tiêu Chuẩn về Thành Tích Học Tập Điều Chỉnh (Virginia Modified Achievement Standards 
Test (VMAST)) không? 

Có Không 

Nếu có, xin điền đầy đủ mẫu phiếu Tiêu Chuẩn VMAST. 

Tham Dự VMAST: Học sinh nầy sẽ tham dự vào những thẩm định VMAST sau đây: Xin đánh dấu tất cả các môn thi học sinh sẽ dự thi: 
Anh Văn: Đọc 

Tham Dự VAAP: Nếu xét thẩm định nầy, mẫu phiếu Tiêu Chuẩn VAAP phải được điền đầy đủ. Xin đánh dấu (các) kết quả dưới đây: 
Học sinh nầy sẽ tham dự vào VAAP ở cấp lớp hiện hành. 
Học sinh nầy sẽ tham dự vào VAAP ở cấp lớp trên. 
Học sinh nầy đáp ứng những tiêu chuẩn cho VAAP, nhưng không ở một cấp lớp tham dự vào thẩm định. 

Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không 
cho phép bất cứ người nào khác được khai thác thông tin nầy mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 

IEP 314 (12/18) High School Assessment Trang 1 trang của 
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KÍN Fairfax County Public Schools 
Individualized Education Program  

High School Assessment 

DRAFT UNTIL IEP
IS SIGNED 

Tên Học Sinh Số ID# Ngày buổi họp 

Kỳ Thi Lại 
Những kỳ dự thi lại cho các kỳ thi SOL là có thể nhưng không bắt buộc. Học sinh nầy sẽ dự những kỳ thi lại SOL nếu có sẵn 
và cần thiết, sử dụng những tiện nghi dự thi tại lớp học, nếu đòi hỏi và cho phép bởi kỳ thi. Những tiện nghi thích ứng nầy áp 
dụng trong suốt thời hạn của văn kiện IEP hiện hành.  Một phần phụ thêm vào phải được viết nếu toán phụ trách IEP xác định 
một thay đổi về các tiện nghi thích ứng là cần thiết. 

Những tiện nghi thích ứng đã được ghi chú cho các kỳ thi EOC/SOL, kể cả tất cả những kỳ dự thi lại SOL, cần phải ghi nhận trên trang 
các tiện nghi thích ứng dự thi. Những tiện nghi thích ứng nầy áp dụng trong suốt thời hạn của văn kiện IEP hiện hành.  Một phần phụ 
thêm vào phải được viết nếu toán phụ trách IEP xác định một thay đổi về các tiện nghi thích ứng là cần thiết. Xin liệt kê những kỳ thi 
SOL tuyển lựa để dự thi lại dưới đây: 

Thẩm Định Thêm của Tiểu Bang và/hay Toàn Hệ Trường 
Học sinh nầy sẽ dự vào bất cứ những thẩm định nào thêm của tiểu bang hay toàn hệ trường, nếu đòi hỏi phải có dựa trên cấp lớp 
của học sinh, sử dụng các tiện nghi thích ứng dự thi tại lớp học, nếu đòi hỏi và cho phép bởi kỳ thi.  (Xin xem các tiện nghi 
thích ứng để dự thi) 

Học sinh nầy được miễn trừ khỏi những thẩm định thêm của tiểu bang và/hay toàn hệ trường (Xin điền đầy đủ biểu đồ dưới đây.) 

Có bất cứ những thẩm định nào của tiểu bang hay toàn hệ trường học sinh sẽ không dự thi không? Có Không 

Nếu có, xin điền đầy đủ phần mục nầy 

Thẩm Định Lý Do Xin ghi cho biết bằng cách nào 
Học Sinh sẽ được Thẩm Định 

Phụ huynh (hay học sinh tuổi 18 hay lớn hơn) đã được thông báo về những hậu quả của các quyết định nầy và đã nhận được văn bản 
thông tin về những điều kiện đòi hỏi để tốt nghiệp và giải pháp chọn văn bằng cho các học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax. 

Phụ huynh/học sinh (tuổi 18 hay lớn hơn) đã nhận được Thông Tin về Giải Pháp Chọn và Điều Kiện Cấp Văn Bằng 

Nếu phụ huynh (hay học sinh tuổi 18 hay lớn hơn) không có mặt tại buổi họp IEP, thông tin về những điều kiện đòi hỏi để tốt nghiệp 
và giải pháp chọn văn bằng cho các học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ được gởi đến phụ huynh hay học sinh. 

Người Ủy Nhiệm của Hiệu Trưởng Xác Nhận 

Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không 
cho phép bất cứ người nào khác được khai thác thông tin nầy mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 
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