
      

   
   

   
 

 
          

      
 

     

           

    
          

        
           

          
      

           
 

        
          

  
 

   

       
      

          
          

        
   

        
          

  
            

    
 

     
       

       
           

       
    

           
     

        
          

  
              

    
 

 

      

 

 

 

VIETNAMESE 

Hoạch Định Chiến Lược của Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) 
Chú Giải về Dữ Liệu cho 4-Lens Data Analysis Protocol™ (Quy Trình Phân Tích Dữ Liệu qua 4 Thấu 

Kính), Mùa Đông 2022-23 
Cập Nhật ngày 5 tháng Giêng, 2023 

Bảng chú giải về dữ liệu sau đây cung cấp các thông tin tham khảo để giúp hiểu về ngữ cảnh, nội dung, và cách trình bày của các yếu tố được 
sử dụng trong Quy Trình Dữ Liệu qua 4 Thấu Kính của Tiến Trình Hoạch Định Chiến Lược của FPCS vào tháng 11 và 12, 2022. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

11-13 Sẵn sàng vào Mẫu Giáo - Học sinh đáp ứng các tiêu chí trong Chương Trình Sẵn Sàng Vào Mẫu Giáo (VKRP). 

Đo Lường: Kiểm Tra Đánh Giá Khả Năng Đọc Viết và Nhận Biết Âm Vị (PALS) 
● PALS là một bài đánh giá về các kỹ năng đọc viết sớm được Trường Đại Học Virginia phát triển và được sử

dụng như là một phần của bộ đánh giá Chương Trình Sẵn Sàng vào Mẫu Giáo (VKRP) của Virginia.
● Bài đánh giá này được sử dụng vào mùa thu ở cấp mẫu giáo để xác định trình độ sẵn sàng vào mẫu giáo của

mỗi học sinh liên quan đến các kỹ năng biết đọc viết sớm sau đây: vần điệu, âm từ đầu tiên, nhận biết bảng chữ
cái, âm từ của chữ cái, và đánh vần.

● Số liệu được báo cáo cung cấp tỷ lệ phần trăm học sinh mẫu giáo đã ghi danh trong mỗi nhóm báo cáo đã đạt
điểm chuẩn PALS mùa thu.

● Tỷ lệ số liệu được tính bằng cách sử dụng trích xuất dữ liệu PALS từ Đại Học Virginia cho các kết quả
điểm chuẩn của học sinh (tử số (numerator)) và hồ sơ thành viên hoc sinh tháng 9 của FCPS để ghi
danh mẫu giáo (mẫu số (denominator)).

Đo Lường: Hệ Thống Đánh Giá Toán Học Sớm (EMAS) 

● EMAS là một bài đánh giá của các kỹ năng toán học được Trường Đại Học Virginia điều chỉnh và được sử
dụng như là một phần của bộ đánh giá VKRP.

● Được sử dụng vào mùa thu ở cấp mẫu giáo để xác định trình độ của mỗi học sinh về sự sẵn sàng vào mẫu giáo
liên quan đến các kỹ năng toán học sớm sau đây: hình học, khuôn mẫu, số học, tính toán, và đếm.

● Số liệu được báo cáo cung cấp tỷ lệ phần trăm học sinh mẫu giáo đã ghi danh trong mỗi nhóm báo
cáo đã đạt điểm chuẩn EMAS mùa thu.

● Tỷ lệ số liệu được tính bằng cách sử dụng trích xuất dữ liệu VKRP từ Đại Học Virginia cho các kết quả
điểm chuẩn của học sinh (tử số (numerator)) và hồ sơ thành viên hoc sinh tháng 9 của FCPS để ghi
danh mẫu giáo (mẫu số (denominator)).
Bài đánh giá này lần đầu tiên được thực hiện tại Virginia vào mùa thu năm 2019. Không có các bài đánh giá
EMAS nào vào mùa thu 2020 do vì giảng huấn trực tuyến.

Đo Lường: Mức Thang Đánh Giá Tác Phong Trẻ Em (CBRS). 
● CBRS là một bản báo cáo về nhận thức của giáo viên về các kỹ năng tự điều chỉnh và xã hội của học sinh

được Trường Đại Học Virginia điều chỉnh và được sử dụng như là một phần của bộ đánh giá VKRP.
● Được sử dụng vào mùa thu ở cấp mẫu giáo để ghi lại trình độ lĩnh hội sẵn sàng vào mẫu giáo của mỗi học sinh

liên quan đến các kỹ năng tự điều chỉnh và xã hội, dựa trên những quan sát của giáo viên về hành vi, giao tiếp,
và tham gia của học sinh vào các học liệu và phần việc trong lớp học trong vài tuần đầu tiên của năm học.

● Số liệu được báo cáo cung cấp tỷ lệ phần trăm học sinh mẫu giáo đã ghi danh trong mỗi nhóm báo cáo đã đạt
điểm chuẩn CBRS về khả năng tự điều chỉnh (cảm xúc và hành vi) vào mùa thu.

● Tỷ lệ số liệu được tính bằng cách sử dụng trích xuất dữ liệu VKRP từ Đại Học Virginia cho các kết quả
điểm chuẩn của học sinh (tử số (numerator)) và hồ sơ thành viên hoc sinh tháng 9 của FCPS để ghi
danh mẫu giáo (mẫu số (denominator)).

● Bài đánh giá này lần đầu tiên được thực hiện tại Virginia vào mùa thu năm 2019. Vào mùa Thu năm 2020, các
đánh giá CBRS được hoàn thành dựa trên sự quan sát của giáo viên về học sinh trong khung cảnh học tập trực
tuyến.

Thông tin thêm về tấ cả ba đánh giá VKRP hiện có sẵn tại 

https://vkrponline.org/virginia-kindergarten-readiness-program-2/how-it-works/the-assessments/ 

FCPS and Performance Fact, Inc. 1 Cập Nhật ngày 5 tháng Giêng, 2023 

LS-Division Superintendent-FCPS Data Glossary. 

https://vkrponline.org/virginia-kindergarten-readiness-program-2/how-it-works/the-assessments


      

     

      

 
      

      
      

 
 
 

     

           

 
 

          
    

     
   

    
       

 
          

     
      

    
    

     
   

    
    

    
         

     
       

     
       

     
  

            
         

        
     

 
       

         
       

     
      

        
  

      
    

     

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

14 Tỷ Lệ Trung Bình về Đi Học Chuyên Cần Hàng Ngày 

Trong Tiểu Bang Virginia, tất cả học sinh ở độ tuổi từ năm (5) cho đến mười tám (18) tuổi đều bắt buộc đi học đều 
đặn. FCPS lưu giữ việc kiểm danh học sinh mỗi ngày nhà trường có giờ học. Tỷ lệ chuyên cần được tính bằng tổng 
số ngày học sinh có mặt trên tổng số ngày học được ấn định theo học khu/trường. Thông tin chi tiết thêm cũng có 
sẵn tại: https://www.fcps.edu/attendance 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

15 Tỷ lệ vắng mặt thường xuyên cao (kinh niên) - số % học sinh vắng từ 10% trở lên trong năm học 

● Việc đi học chuyên cần hàng ngày là điều rất quan trọng để thành công ở trường. Một học sinh được xem là vắng 
mặt thường xuyên cao nếu học sinh đó vắng mặt trung bình từ hai nguyên ngày học trở lên mỗi tháng bất kể đó là 
vắng mặt có phép hoặc không phép. Ví dụ, một học sinh ghi danh theo học 180 ngày học và nghỉ học từ 18 
nguyên ngày học trở lên sẽ được coi là vắng mặt thường xuyên cao. 

● Tỷ lệ vắng mặt thường xuyên cao được xác định bằng quy trình ba bước. Xin lưu ý rằng, đối với những học sinh 
được chỉ định cho các dịch vụ đến nhà giảng dạy cho toàn bộ hoặc một phần của năm học được ngoại trừ từ 
cánh tính này. 

○ Đầu tiên, học bạ cuối năm của học sinh sẽ được xem xét để xác định nếu học sinh đó ghi danh theo 
học ít nhất nữa số ngày học trong năm hay không. 

■ Đối với những học sinh được chỉ định cho các dịch vụ đến nhà giảng dạy cho toàn bộ hoặc một 
phần của năm học được ngoại trừ từ cánh tính này. 

■ Các ngày theo học bao gồm ngày có mặt, ngày vắng mặt, và các các ngày không ấn định 
trước (do thời tiết v.v). Các ngày khi học sinh nhận lãnh các dịch vụ đến nhà giảng dạy được 
ngoại trừ từ cách tính này. 

■ Nếu học sinh ghi danh học mà vắng mặt 50% hoặc nhiều hơn số ngày mà trường có các tiết 
học, thì học sinh đó bị tính vào diện vắng mặt thường xuyên cao. Tổng số ngày vắng mặt của 
học sinh này tạo thành mẫu số cho tỷ lệ vắng mặt thường xuyên cao. 

○ Tiếp theo, số ngày vắng mặt nguyên ngày của học sinh trong năm học được so sánh với các ngày ghi 
danh học (số ngày vắng mặt cả ngày chia cho số ngày ghi danh học) Nếu học sinh vắng mặt 10% hoặc 
hơn số ngày mà họ ghi danh học, thì họ bị tính vào diện vắng mặt thường xuyên cao. Điều này tạo thành 
tử số cho tỷ lệ vắng mặt thường xuyên cao. 

○ Cuối cùng, số học sinh vắng mặt thường xuyên cao (tử số) được chia cho số học sinh ghi danh học ít nhất 
nữa năm (mẫu số) để xác định tỷ lệ vắng mặt thường xuyên cao đối với trường, học khu, v.v ( Phỏng theo 
Bộ Giáo Dục Virginia) 

● Xin lưu ý rằng vì tỷ lệ vắng mặt thường xuyên cao gồm cả tất cả học sinh đã ghi danh học từ 50% hoặc hơn trong 
năm học, thường thì mẫu số cho thấy số vắng mặt thường xuyên lớn hơn (đôi khi về cơ bản là vậy) so với số học 
sinh tại bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ, FCPS đã trình thuật có 38,689 các người học Tiếng Anh đã ghi danh cho năm 
học 2022, nhưng đến 47,461 người học Tiếng Anh được tính vào mẫu số vắng mặt thường xuyên cao cho năm 
học 2022. 

● Nhóm Người Học Tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các cựu 
học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các 
học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả 
những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận hưởng 
chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. Mẫu số của năm 2020-2021 cho nhóm người bản xứ 
Hạ Uy Di/Người ở Bán Đảo Thái Bình Dương khác được sửa đổi để đăng công khai. 

● Theo hướng dẫn báo cáo của tiểu bang, học sinh theo học các chương trình hoặc tại các trung tâm, như Trường 
Burke, Cedar Lane, các Trung Tâm Học Tập Thay Thế, v.v., kết quả được báo cáo tại trường cơ sở của học sinh. 
Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả cho các trường có mục đích đặt biệt được báo cáo với khu vực liên kết 
của họ. Ví dụ, học sinh của Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) được 

FCPS and Performance Fact, Inc. 2 Cập Nhật ngày 5 tháng Giêng, 2023 

http://www.fcps.edu/attendance


      

       
      

    
 

        
       

     
  
       

         
       

         
        

 
         

        
    

     
   

 
      

      
      

    
          

         
        

         
     
      

 
           

  
       

         
     

    
  

   
   

     
   

    
           

     

         
  

     

        
      

  

tính vào Khu Vực 2, Trường Key Center được tính vào Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính 
vào Khu Vực 4. Trường Trung Học Dành Cho Người Lớn Quận Fairfax không liên đới với khu vực và chỉ được tính 
vào kết quả tổng thể và phải là một phần của sự phân chia theo khu vực. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

16-19 Hiệu năng trong các bài Kiểm Tra của Tiểu Bang - Học sinh thể hiện mức độ thông thạo trong các bài Đánh 
Giá Tiêu Chuẩn Học Vấn (SOL) của Virginia về Đọc, Toán và Khoa Học. 

Tỷ lệ phần trăm học sinh hội đủ hoặc vượt trội mong đợi về thành thích trong môn Đọc Tiếng Anh, Toán và Khoa Học, 
bằng cách thực hiện ở mức độ thành thạo hoặc trình độ nâng cao trong các bài kiểm tra Căn Bản Học Vấn và các bài 
đánh giá khác thuộc tiểu bang Điều này kết hợp kết quả của Chương Trình Đánh Giá Thay Thế của Virginia (VAAP) với 
kết quả SOL trong bản trình thuật cho học sinh khuyết tật. 

● Tất cả các học sinh thuộc cấp lớp 3-8 và học sinh trung học cần thực hiện các bài đánh giá thuộc tiểu bang 
để ứng các yêu cầu tham gia đối với liên bang và/hoặc tín chỉ kiểm tra để tốt nghiệp. Miễn trừ do hạn chế có 
sẵn cho người học Tiếng Anh trong 12 tháng đầu tiên của họ tại các trường công lập Hoa Kỳ Ngoài ra, các 
gia đình có thể từ chối cho con em mình tham gia. Trong năm học 2020-21, Bộ Giáo Dục Virginia mở rộng 
các tùy chọn của gia đình bao gồm việc từ chối dựa trên những lo ngại về đại dịch, dẫn đến tỷ lệ tham gia 
thấp hơn bình thường trên toàn phân khu. 

● Nhóm Các Người Học Anh Ngữ (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL (ELP 1-
4). Các cựu học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận 
biết là các học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao 
gồm tất cả những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không 
nhận hưởng chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

20-23 Thành tích trong các Khóa học Cam Go - là số % học sinh đạt điểm 3 trở lên trong các kỳ thi Xếp Lớp Nâng Cao, 
đạt được các Chứng Chỉ CTE/Lộ Trình Nghề Nghiệp, Tín Chỉ khóa học Ghi Danh học song song, Văn Bằng Tú 
Tài Quốc Tế (IB). 

Thành tích trong Khóa học Cam Go thể hiện số phần trăm học sinh trong mỗi phân nhóm đã được được trong các khóa 
học nhằm phát triển khả năng sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp ( ví dụ, đạt điểm 3 hoặc cao hơn trong các kỳ thi AP 
hoặc nhận lãnh Văn Bằng Tú Tài Quốc Tế) Xin lưu ý rằng không nên so sánh các chỉ số học tập khác nhau mà nên được 
xét như các khuôn thức trong mỗi đo lường 

● Hiệu năng kỳ thi AP và chỉ số tín chỉ Ghi Danh Học Song Song được tính dựa trên số lượng học sinh đạt 
được kết quả cụ thể (tử số) trong số tất cả học sinh ghi danh từ lớp 9-12. 

● Chỉ số Lộ Trình CTE được tính dựa trên số lượng học sinh hoàn tất ít nhất một chứng chỉ lộ trình nghề 
nghiệp/CTE trong vòng 3 năm vừa rồi (tử số) trong số tất cả học sinh đã ghi danh theo học trong cấp lớp 9-12 
(mẫu số) Ngoài các chứng chỉ “sẵn sàng cho nghề nghiệp”, số lượng được tính bao gồm các học sinh vượt qua 
bài kiểm tra Kỹ Năng Sẵn Sàng cho Chỗ Làm Việc (WRS) và bài kiểm tra Làm Việc Trong Lĩnh Vực Hỗ Trợ của 
Giáo Dục (W!SE). 

● Chỉ số văn bằng IB được tính dựa trên số học sinh đạt được văn bằng IB (tử số) trong số học sinh lớp 12 tốt 
nghiệp đã học ít nhất môn khóa IB trong quá trình trung học của mình. 

● Nhóm Người Học Tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các cựu 
học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các học 
sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả những 
họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận hưởng chương 
trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

● Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được báo 
cáo với khu vực liên kết của họ. Ví dụ, Trường Cedar Lane được tính vào Khu Vực 1, Trường Trung Học 
Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) được tính vào Khu Vực 2, Trường Key Center 
được tính vào Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính vào Khu Vực 4. Trường Trung Học 
Dành Cho Người Lớn Quận Fairfax và các chương trình của trường phi truyền thống như trường Trung Cấp 
Thay Thế Liên Ngành (IAS) không liên đới với một khu vực và, do đó, được đưa vào kết quả tổng thể nhưng 
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không phải là một phần của sự phân chia theo khu vực. 
Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học có mở dạy, xin quý vị xem danh mục khóa học tại 
https://insys.fcps.edu/CourseCatOnline/frontPanel/1041/nocourselist/0/0/0/1 

Điểm hạng D/F trong Môn Học Chính - là số % học sinh lớp 7-12 có ít nhất một điểm hạng D hoặc F trong: ELA24-28  
(Ngữ Văn Anh Ngữ (English Language Arts)), Toán, Khoa Học, Khoa Học Xã Hội 

Phần tỷ lệ học sinh trong mỗi phân nhóm nhận 1/nhiều điểm hạng thấp trong Khóa học Chính. Điểm hạng thấp 
được tính bao gồm những học sinh nhận điểm D+, D, F, I hoặc WF (rút khỏi lớp với điểm rớt (withdraw failing)) là 
điểm cuối cùng của Khóa học Chính trong môn Tiếng Anh, Xã Hội Học, Toán, Khoa Học, hoặc ESOL (dùng làm tử 
số). Tỷ lệ được dựa trên tất cả học sinh nhận điểm cuối cùng (dùng làm mẫu số), mặc dù học sinh đó có thể chưa 
kết thúc năm học tại FCPS. 

● Con số này bao gồm các học sinh lớp 6 theo học tại các Trường Trung Cấp Poe, Glasgow, hoặc 
Holmes và một số học sinh lớp 6 ghi danh và tham gia một khóa học tại một trường trung cấp khác. 

● Số khóa học ESOL được bao gồm với số khóa học Tiếng Anh cho báo cáo này. 
● Nhóm Người Học Tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các cựu 

học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các 
học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả 
những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận hưởng 
chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

● Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được báo 
cáo với khu vực liên kết của họ. Ví dụ, Trường Cedar Lane được tính vào Khu Vực 1, Trường Trung Học 
Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) được tính vào Khu Vực 2, Trường Key Center 
được tính vào Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính vào Khu Vực 4. Trường Trung Học 
Dành Cho Người Lớn Quận Fairfax và các chương trình của trường phi truyền thống như trường Trung Cấp 
Thay Thế Liên Ngành (IAS) không liên đới với một khu vực và, do đó, được đưa vào kết quả tổng thể nhưng 
không phải là một phần của sự phân chia theo khu vực. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 4 năm và 5 Năm - Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Đúng Hạn của Virginia 29-31 

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Đúng Thời Hạn của Virginia dựa trên 4 năm dữ liệu của mức học sinh theo chiều dọc trong Hệ 
Thống Quản Lý Thông Tin Giáo Dục của Khối Thịnh Vượng Chung. Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Đúng Hạn suy xét đến sự 
dịch chuyển của học sinh, những thay đổi trong việc ghi danh của học sinh, chính sách và thể thức giảng huấn 
chẳng hạn như việc lưu ban lớp 9. Công thức cũng ghi nhận rằng một số học sinh khuyết tật và học sinh có mức 
Thông Thạo Anh Ngữ Hạn Chế (LEP) được phép có hơn 4 năm tiêu chuẩn để lấy bằng tốt nghiệp và vẫn được tính 
là tốt nghiệp “đúng hạn": 

● Tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm được tính dựa trên việc học sinh được lên kế hoạch để hoàn thành nhóm thuần tập 
(cùng niên khóa/tốt nghiệp) “đúng hạn” của mình. Đối với những học sinh giáo dục phổ thông, điều này phản 
ánh bằng việc đạt được bằng tốt nghiệp trong vòng 4 năm kể từ thời điểm họ vào học lớp 9 lần đầu tiên. Đối 
với những học viên Tiếng Anh và học sinh khuyết tật, thời gian này có thể kéo dài hơn 4 năm, miễn là học 
sinh vẫn tiếp tục tích cực học tập ở trường trong suốt thời gian đó và vẫn đủ điều kiện nhận lãnh giáo dục 
miễn phí theo luật tiểu bang và liên bang. 

● Tỷ Lệ tốt nghiệp 5 năm là một bản cập nhật theo tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm được cộng bố trên độ trễ 1 năm. Tỷ 
lệ này bổ xung thêm bất kỳ học sinh nào từ nhóm thuần tập “đúng hạn” của năm trước đã hoàn thành xuất 
sắc các yêu cầu của văn bằng tốt nghiệp trong vòng 12 tháng qua. Điều này có thể bao gồm những học sinh 
giáo dục phổ thông cần hơn 4 năm để hoàn thành các đòi hỏi về văn bằng hoặc học sinh khuyết tật và các 
người học Tiếng Anh chưa tích cực ghi danh vào cuối năm thuần tập của họ nhưng sau đó đã quay lại để 
hoàn thành các yêu cầu của văn bằng của mình. 

● Khi xem tỷ lệ 4 và 5 năm cùng nhau, điều quan trọng là quý vị cần chọn và xem xét nhóm thuần tập. Ví dụ, 
nếu quý vị muốn so sánh tỷ lệ 5 năm của Niên Khóa 2021 đối với tỷ lệ 4 năm của Niên Khóa 2021 để xem 
mức độ ảnh hưởng của năm bổ xung đối với việc lấy bằng tốt nghiệp cho nhóm đó. 

● Xin lưu ý nhóm học viên Tiếng Anh được báo cáo về Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Đúng Hạn của Virginia bao gồm những 
học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL (EL 1-4) ngoài các cựu học viên Tiếng Anh trong 
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4 năm đầu của họ sau khi ra khỏi các dịch vụ ESOL (ELP 6a-6d). Cũng như các bản báo cáo khác, nhóm 
có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm 
giá và nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả các học sinh có chương trình IEP (học sinh nhận lãnh Kế 
Hoạch 504 nhưng không nhận lãnh IEP không thuộc nhóm được báo cáo về tình trạng khuyết tật này). 

● Theo hướng dẫn báo cáo của tiểu bang, học sinh theo học các chương trình hoặc tại các trung tâm, như 
Trường Burke, Cedar Lane, các Trung Tâm Học Tập Thay Thế, v.v., kết quả được báo cáo tại trường cơ sở 
của học sinh. Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả cho các trường có mục đích đặt biệt được báo cáo với 
khu vực liên kết của họ tính từ tháng 8, 2022. Cụ thể, học sinh của Trường Trung Học Chuyên Khoa Học và 
Kỹ Thuật Thomas Jefferson (TJHSST) và Trường Kilmer Center được tính vào Khu Vực 2 và học sinh của 
Trường Key Center được tính vào Khu Vực 3. Trường Trung Học Bryant, Trường Trung Học Dành Cho 
Người Lớn Quận Fairfax, và Trường Trung Học Mountain View không liên đới với khu vực kể từ tháng 8, 
2022, và do đó chỉ được tính vào kết quả tổng thể và không phải là một phần của sự phân chia theo khu 
vực. 

Nguồn Tham Khảo: 
● Quý vị có thể tìm thấy sự phân tách của Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Đúng Hạn 4 Năm theo Loại Văn Bằng tại nguồn liệu công 

cộng (xin lưu ý rằng sự tổng hợp khu vực ngoại trừ các trường có các kế hoạch được công nhận thay thế và, do đó, 
sẽ cho thấy các kết quả hơi khác so với những gì được liệt kê trong dữ liệu của Perfomance Fact cung 
cấp:https://www.fcps.edu/system/files/forms/2022-09/Fairfax-Graduation-Detailed-Outcomes-Class-of-2022.pdf 

● Định Nghĩa về Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Đúng Hạn: 
https://www.doe.virginia.gov/home/showpublisheddocument/19826/638042969086000000 

● Hướng Dẫn Tính Toán cho Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Đúng Hạn: 
https://www.doe.virginia.gov/home/showpublisheddocument/19830/638042969611900000 

● Các Báo Cáo theo Nhóm của Tiểu Bang trong Công Cụ Build-A-Table liên ứng: 
● https://doe.virginia.gov/statistics_reports/graduation_completion/cohort_reports/index.shtml 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

32-37 Kết quả sau Trung Học- Học Sinh - trình thuật các kế hoạch sau khi tốt nghiệp 

Dữ liệu kết quả sau trung học được dựa trên thông tin thu thập được từ các học sinh cuối năm cấp đã hoàn thành 
cuộc thăm dò dành cho học sinh cuối cấp để cho biết về các kế hoạch sau trung học của họ. Khi xem xét những 
dữ liệu này, điều quan trọng là quý vị cần lưu ý rằng, các kết quả này là do học sinh tự báo cáo. 

● Các Biểu đồ dạng bánh rán (donut graphs) phản ánh sự phân bổ các kế hoạch sau trung học của người 
cung cấp thông tin trên toàn bộ phân khu trường và trên từng khu vực. Các phân khúc của mỗi dạng bánh 
rán có thể được so sánh để giải đáp câu hỏi: “Lộ trình nào thường được các học sinh trong FCPS chọn 
nhiều nhất (hoặc trong Khu Vực này)?” 

● Các Thanh Theo Chiều Ngang (Horizontal bars) (trong biểu đồ) cho biết về phần tỷ lệ học sinh trong 
mỗi nhóm báo cáo đã tuyển chọn một lộ trình cụ thể. Ví dụ, trong số tất cả học sinh trên toàn hệ trường 
đã chọn học đại học 2 năm , 0.3% là người Mỹ Bản Địa/Alaska Bản Địa, 15.7% cho mỗi người Châu Á, 
v.v. Các nhóm màu sắc giống nhau của thanh theo chiều ngang nên được xem cùng nhau để giải đáp 
câu hỏi: “Nhóm học sinh nào thường chọn lộ trình sau trung học này nhất?” 

● Nhóm Người Học Tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các 
cựu học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết 
là các học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao 
gồm tất cả những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng 
không nhận hưởng chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

● Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được 
báo cáo với khu vực liên kết của họ. Ví dụ, Trường Cedar Lane được tính vào Khu Vực 1, Trường 
Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) được tính vào Khu Vực 2, 
Trường Key Center được tính vào Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính vào Khu 
Vực 4. Trường Trung Học Dành Cho Người Lớn Quận Fairfax và các chương trình của trường phi 
truyền thống như trường Trung Cấp Thay Thế Liên Ngành (IAS) không liên đới với một khu vực và, do 
đó, được đưa vào kết quả tổng thể nhưng không phải là một phần của sự phân chia theo khu vực. 
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Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

39-40 Tuyển Sinh 

Việc ghi danh thể hiện số lượng học sinh được tính là thành viên học sinh của phân khu trường. Tư cách thành viên là 
khi học sinh ghi danh vào cuối năm và bao gồm tất cả học sinh đã nhận lãnh các dịch vụ giảng huấn từ FCPS vào một 
thời điểm nào đó trong năm học, từ cấp Mầm Non cho đến các học sinh sau tốt nghiệp. 

● Nhóm Người Học Tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các 
cựu học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là 
các học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm 
tất cả những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận 
hưởng chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

● Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được báo 
cáo cùng với khu vực liên đới của họ. Ví dụ, Trường Cedar Lane được tính vào Khu Vực 1, Trường Trung 
Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) được tính vào Khu Vực 2, Trường Key 
Center được tính vào Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính vào Khu Vực 4.   Trường 
Trung Học Dành Cho Người Lớn Quận Fairfax và các chương trình của trường phi truyền thống như trường 
Trung Cấp Thay Thế Liên Ngành không liên đới với một khu vực FCPS được báo cáo là KHU VỰC 9 cho chỉ 
số này. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

41-49 Chỉ Só Đại Diện - là số % học sinh trong mỗi nhóm chủng tộc/dân tộc đang nhận lãnh các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt, những học sinh có khó khăn về kinh tế, những học viên Tiếng Anh, những học sinh có tình 
trạng Vô Gia Cư, và những học sinh được chăm sóc nuôi dưỡng (thay thế gia đình). 

Chỉ số đại diện cho một phân nhóm (subgroup) được tính bằng cách chia số phần trăm học sinh của phân nhóm đó (ví dụ, 
học sinh nhận lãnh giáo dục đặc biệt, có khó khăn về kinh tế v.v.) bằng số phần trăm của phân nhóm đại diện trên tổng số 
học sinh đã ghi danh trong Phân Khu Trường. Các chỉ số dưới 1 cho thấy nhóm được được đại diện dưới mức cho số liệu 
đó, trong khi các chỉ số trên 1 cho thấy nhóm được đại diện quá mức. Chỉ số càng cao, sự bất cân xứng càng lớng và do 
đó mức độ quan tâm có thể cần đến. Ví dụ, học sinh gốc nói tiếng Tây Ban Nha trong Khu Vực 5, chỉ có 20.45% của tổng 
số dân, nhưng chiếm 50% dân số vô gia cư. 

● Nhóm Người Học Tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các cựu 
học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các 
học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả 
những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận hưởng 
chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được báo cáo với khu vực liên kết của 
họ. Ví dụ, Trường Cedar Lane được tính vào Khu Vực 1, Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) 
được tính vào Khu Vực 2, Trường Key Center được tính vào Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính vào Khu Vực 4. 
Trường Trung Học Dành Cho Người Lớn Quận Fairfax và các chương trình của trường phi truyền thống như trường Trung Cấp Thay Thế 
Liên Ngành không liên đới với một khu vực FCPS được báo cáo là KHU VỰC 9 cho chỉ số này 
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Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

50-52 Tính đan xen (yếu tố khó khăn): Những học sinh có khó khăn về kinh tế, những học sinh nhận lãnh các dịch vụ 
Giáo Dục Đặc Biệt, và những học sinh học tiếng Anh. 

Dữ liệu về tính đan xen thể hiện tác động của sự kết hợp của hai hoặc nhiều các yếu tố về nhóm dân số đối với các kinh 
nghiệm, học tập và thành tích của học sinh. Ví dụ, ảnh hưởng của chủng tộc/sắc dân của học sinh KẾT HỢP với tình trạng 
kinh tế, tình trạng khuyết tật, hoặc tình trạng là học viên Tiếng Anh. Để xem xét kết quả của học sinh trong một nhóm chủng 
tộc/dân tộc CÓ và KHÔNG CÓ yếu tố về nhóm dân số có tính đan xen (yếu tố khó khăn) có thể giúp để hiểu được mức độ của 
các yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến kết quả của học sinh và mối tương quan của các yếu tố đó với nhau như thế nào. 

● Xin xem phần chú giải thuật ngữ dữ liệu để biết các đánh giá của tiểu bang (trang 16-19), các tỷ lệ tốt nghiệp 
(trang 29-31), vắng mặt thường xuyên cao (trang 15), và việc đình chỉ học (trang 73-75). 

● Nhóm Người Học Tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Cựu Học 
Viên Anh Ngữ và những học sinh chưa bao giờ được xác định là đủ điều kiện cho các dịch vụ ESOL được tính 
là Học Viên không học Tiếng Anh trong báo cáo có tính đan xen (yếu tố khó khăn). 

● Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc 
giảm giá. Học sinh không đủ điều kiện nhận lãnh các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá được thể hiện không có 
sự Khó Khăn về Kinh Tế trong báo cáo có tính đan xen (yếu tố khó khăn). 

● Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Học sinh có Kế Hoạch 
504 nhưng không có chương trình IEP và những học sinh khác không thuộc chương trình IEP được tính là 
những Học Sinh Không Khuyết Tật cho quy trình lập báo cáo có tính đan xen (yếu tố khó khăn). 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

53 Tham gia vào các Chương Trình Mầm Non (Pre-K) được cấp phép-Ghi danh hàng năm vào các chương trình 
Mầm Non do phân khu trường điều hành 

Các chương trình Mầm Non (Pre-K) và Ấu Nhi (Early Head Start) của FCPS cung cấp một các kinh nghiệm vui học 
mầm non chất lượng với các dịch vụ miễn phí cho các gia đình hội đủ điều kiện cư trú trong Quận Fairfax. Số liệu này 
báo cáo số học sinh ghi danh hàng năm trong năm chương trình thuộc cấp mầm non do FCPS điều hành dựa trên dữ 
liệu cuối năm: Sáng kiến lớp Mầm Non (PreSchool) của Virginia (VPI), Mẫu Giáo (Head Start), Ấu Nhi (trẻ dưới 3 tuổi 
(Early Head Start)) Giáo Dục Đặc Biệt lớp Mầm Non , và PAC (Lớp Tự Kỷ Mầm Non (Preschool Autism Class))- thuộc 
Trung Tâm Lớp Tự Kỷ Mầm Non. Các chương trình mầm Non của FCPS phục vụ cho các học sinh độ tuổi từ 0 đến 5 
có các nhu cầu đặc biệt (ví dụ, được xác định thông qua chương trình Child Find (Nhận Định Trẻ Em) và/hoặc những 
gia đình đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện về thu nhập. Các em học sinh có thể theo học các chương trình mầm 
Non của FCPS trong nhiều năm và được báo cáo trong mỗi năm ghi danh. Thông tin bổ xung có sẵn trong Tổng Quan 
về Giáo Dục Mầm Non tại: https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/early-childhood. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

54-58 Lực Lương Lao Động Đa Dạng và Kinh Nghiệm 

Dữ liệu về lực lượng lao động thể hiện một góc nhìn (tham khảo đối chiếu) vào tháng 10, 2022 về số lượng nhân 
viên toàn thời gian và bán thời gian đã ký hợp đồng. Dữ liệu về lực lượng lao động không bao gồm nhân viên 
tạm thời, theo giờ, và thay thế. 

● Số lượng Giáo Viên tương ứng với số lượng thực tế nhân viên ở quy mô giáo viên bao gồm giáo viên đứng 
lớp và chuyên viên (cố vấn viên trường, nhân viên thư viện v.v.) tại trường cũng như giáo viên yểm huấn tại 
trung tâm. Dữ liệu đối với các giáo viên có hơn 3 năm kinh nghiệm chỉ dựa trên kinh nghiệm thuộc FCPS. 

● Số lượng Ban Giám Hiệu trường tương ứng với số lượng thực tế nhân viên của tất cả nhân viên cấp quản 
lý trường học (SBA) nhà trường  và bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các giám đốc các dịch vụ học 
sinh (DSS), và  các giám đốc các hoạt động học sinh (DSA). Tất cả các dữ liệu về ban giám hiệu trường 
trong mục này chỉ đại diện cho ban giám hiệu tại trường sở tại. 

● Số lượng Nhân Viên Yểm Trợ tương ứng với số lượng nhân viên thực tế khác không tính trong Số 
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Lượng Giáo Viên hoặc Số Lượng Ban Giám Hiệu trường. Danh mục này tính cả nhân viên làm việc tại 
trường học và không làm việc tại trường học (giảng huấn và điều hành). 

● Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được báo 
cáo với khu vực liên kết của họ. Ví dụ, Trường Cedar Lane được tính vào Khu Vực 1, Trường Trung Học 
Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) được tính vào Khu Vực 2, Trường Key Center 
được tính vào Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính vào Khu Vực 4. Trường Trung Học 
Dành Cho Người Lớn Quận Fairfax và các chương trình của trường phi truyền thống như trường Trung Cấp 
Thay Thế Liên Ngành (IAS) không liên đới với một khu vực và, do đó, được đưa vào kết quả tổng thể nhưng 
không phải là một phần của sự phân chia theo khu vực. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

59-65 Tiếp cận, và ghi danh vào các Khóa Học Cam Go: Các lớp học Xếp Lớp Nâng Cao (AP), Lộ Trình Giáo Dục 
Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật (CTE), Ghi Danh học song song, Tú Tài Quốc Tế (IB), và các lớp Danh Dự. 

Những số liệu này cung cấp chế độ đối chiếu trong biểu đồ (dạng thanh đứng) được chia thành hai cột để xem tỷ lệ học sinh tiếp 
cận với môn học cam go. 

● Cột bên trái thể hiện tỷ lệ đại diện của mỗi nhóm trong số tất cả các học sinh tham gia vào các khóa học 
hoặc chương trình cụ thể. Ví dụ, trong số tất cả các học sinh tham gia vào khóa học AP, 0.2% là người Mỹ 
Bản Địa/Thổ Dân Alaska, trong khi 29.5% là người Châu Á v.v. Theo quan điểm của dữ liệu này, các nhóm 
lớn hơn sẽ được kỳ vọng là có tỷ lệ cao hơn, và các nhóm nhỏ hơn sẽ có tỷ lệ thấp hơn. 

● Cột bên phải cung cấp tỷ lệ tham gia so sánh trong các khóa học hoặc chương trình cụ thể cho từng phân 
(subgroup). Những cột này có thể đươc sử dụng để tìm ra các câu hỏi về khả năng không tương xứng 
trong việc tiếp cận vào các khóa học cam go. Lý tưởng nhất là, mỗi nhóm học sinh sẽ có tỷ lệ tham gia cao 
như nhau trong các chương trình này. 

Xin lưu ý rằng các chỉ số môn học khác nhau trên các trang này không nên dùng để so sánh với nhau mà nên được 
xem như các khuôn thức trong mỗi đo lường 

● Các chỉ số đo lường của khóa AP, Ghi Danh học song song, và IB được tính toán dựa trên số học sinh 
hoàn thành ít nhất một khóa học cụ thể tại một thời điểm nào đó trong sự nghiệp trung học của các em 
(tử số) trong tổng số học sinh tốt nghiệp trong nhóm học sinh cuối cấp (mẫu số). 

● Chỉ số khóa Danh Dự được tính dựa trên số lượng học sinh hoàn thành ít nhất một khóa danh dự trong 
vòng một năm trong hạn định (tử số) trong số tất cả học sinh đã ghi danh theo học trong cấp lớp 7-12 (mẫu 
số) 

● Các chỉ số Lộ Trình CTE được tính dựa trên số lượng học sinh hoàn thành một khóa học CTE/lộ trình nghề 
nghiệp trong vòng một năm theo hạn định (tử số) trong số tất cả học sinh đã ghi danh theo học trong cấp lớp 
6-12 ở trường trung cấp và trung học (mẫu số) 

● Nhóm Người Học Tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các cựu 
học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các 
học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả 
những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận hưởng 
chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

● Vì chỉ số tham gia khóa học AP được dựa trên nhóm tốt nghiệp, báo cáo sử dụng hướng dẫn nhóm của tiểu 
bang cho các bài tập ở trường. Theo các quy định này, kết quả của học sinh theo học các chương trình hoặc 
tại các trung tâm, như Trường Burke, Cedar Lane, các Trung Tâm Học Tập Thay Thế, v.v., được kết quả 
được báo cáo tại trường cơ sở của học sinh. Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả cho các trường có mục 
đích đặt biệt được báo cáo với khu vực liên kết của họ. Ví dụ, học sinh của Trường Trung Học Thomas 
Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) được tính vào Khu Vực 2, Trường Key Center được tính 
vào Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính vào Khu Vực 4. Trường Trung Học Dành Cho 
Người Lớn Quận Fairfax không liên đới với khu vực và, do đó chỉ được tính vào kết quả tổng thể, và vì thế 
không phải là một phần của sự phân chia theo khu vực. 

● Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học có mở dạy, xin quý vị xem danh 
mục khóa học tại 
https://insys.fcps.edu/CourseCatOnline/frontPanel/1041/nocourselist/0/0/0/1 

FCPS and Performance Fact, Inc. 8 Cập Nhật ngày 5 tháng Giêng, 2023 

https://insys.fcps.edu/CourseCatOnline/frontPanel/1041/nocourselist/0/0/0/1


      

 
 
 
 

     

              

 
 

    
         

        
  

      
     

               
   

        
     

      
   

    
   

   
   

     
      

     
 

 
 

     

      

 

        
      
      

        
  

      
         
       

     
   

   
   

    
      

 
  

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

66-68 Tham gia vào các Dịch Vụ của Chương Trình Giáo Trình Nâng Cao (AAP) Toàn Thời Gian. 

Dữ liệu cho thấy những học sinh trong Cấp Lớp 3-8 tham gia vào các dịch vụ Chương Trình Giáo Trình Nâng Cao 
(AAP) toàn thời gian (hoặc Trình Độ IV) do Hệ Trường cung cấp. Chỉ số đo lường được tính dựa trên số học sinh cho 
thấy học sinh có hiện trạng AAP là 04 hoặc 4H (tử số) trong số tất cả học sinh lớp 3-8 trong tư cách là thành viên học 
sinh của tháng 6 (mẫu số). 

● Hai cột dữ liệu cung cấp cùng cách đối chiếu như được phác thảo trong  “Tiếp Cận và Ghi Danh vào Môn Học Cam 
Go” (trang 59-65) ở trên. 

● Dữ liệu của những học sinh vô gia cư và học sinh được chăm sóc nuôi dưỡng ( thay thế gia đình) có sẵn ở cả 
định dạng biểu đồ và bảng kê cho toàn bộ phân khu trường (trang 66). Dữ liệu cấp mức Khu Vực cho thấy các 
nhóm học sinh này có sẵn trong định dạng biểu đồ (trang 68), trong các nhóm không quá ít để báo cáo. 
Nhóm người học tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Trước 
đây. Các cựu học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được 
nhận biết là các học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết 
Tật bao gồm tất cả những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng 
không nhận hưởng chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

● Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được báo 
cáo với khu vực liên kết của họ. Ví dụ, Trường Burke được tính vào Khu Vực 4. Các chương trình của 
trường phi truyền thống như Trung Tâm Học Tập Thay Thế (ALC) không liên đới với một khu vực và, do đó, 
được đưa vào kết quả tổng thể nhưng không phải là một phần của sự phân chia theo khu vực. 

● Thông tin bổ xung về chương trình AAP có thể được tìm thấy tại 
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

69-71 Học sinh Lớp 8 theo học lớp Đại Số I hoặc Cao Hơn. 

Việc tham gia môn Đại Số lớp 8 cho thấy về nhóm học sinh lớp 8 đã hoàn thành Đại Số I hoặc các khóa toán 
học bậc nâng cao hơn khi còn là học sinh lớp 8. 

● Hai cột dữ liệu cung cấp cùng cách đối chiếu như được phác thảo trong  “Tiếp Cận và Ghi Danh vào Môn 
Học Cam Go” (trang 59-65) ở trên. Dữ liệu đối với những học sinh có hiện trạng vô gia cư được sửa đổi để 
đăng tải công khai. 

● Nhóm người học tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các cựu 
học sinh Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các 
học sinh đủ điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả 
những họ sinh nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận hưởng 
chương trình IEP không thuộc trong nhóm báo cáo này. 

● Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được báo 
cáo với khu vực liên kết của họ. Ví dụ, Trường Burke được tính vào Khu Vực 4. Các chương trình của 
trường phi truyền thống như Trung Tâm Học Tập Thay Thế (ALC) không liên đới với một khu vực và, do đó, 
được đưa vào kết quả tổng thể nhưng không phải là một phần của sự phân chia theo khu vực. 

FCPS and Performance Fact, Inc. 9 Cập Nhật ngày 5 tháng Giêng, 2023 
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Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

72 Các Hỗ Trợ về Học Tập và Phi Học Tập (không thuộc công việc giảng huấn) 

Dữ liệu được gửi được dựa trên sự tham khảo đối chiếu của Tháng 10, 2022. Tỷ lệ học sinh -nhân viên được tính dựa trên: 
● Ngân sách được phân bổ cho các vị trí tương đương toàn thời gian đối với các nhà tâm lý học đường 
● Ngân sách được phân bổ cho các vị trí tương đương toàn thời gian với phụ cấp cho một vị trí Văn Phòng Điều Trần bổ 

xung đối với 
Nhân viên xã hội trường 

● Số lượng thực tế các vị trí tương đương toàn thời gian tính đến tháng 10 đối với các cố vấn học đường 
● Số lượng thực tế của các vị trí tương đương toàn thời gian tính đến vào cuối mỗi năm tài chính đối với y tá trường 

(y tá y tế công cộng) 
● Bản báo cáo của khu vực về tỷ lệ nhân viên bao gồm các trường và trung tâm chuyên biệt nhất định với khu vực 

liên đới nhưng loại trừ các trường và chương trình chuyên biệt khác từ con số khu vực 

○ bao gồm trong bản dữ liệu của khu vực: Trường Cedar Lane thuộc Khu Vực 1, Trung Tâm Nghề Nghiệp 
Davis thuộc Khu Vực 2, Trường Kilmer Center thuộc Khu Vực 2, Trường Trung Học Chuyên Khoa Học 
và Kỹ Thuật Thomas Jefferson (TJHSST) thuộc Khu Vực 2, Trường Key Center thuộc Khu Vực 3, 
Quander Road thuộc Khu Vực 3, và Trường Burke thuộc Khu Vực 4. 

○ Các trường ngoại trừ trong dữ liệu khu vực: Trường Trung Học Bryant, Trường Trung Học Dành Cho 
Người Lớn Quận Fairfax, Trường Trung Học Mountain View, chương trình Thành Tựu, Chính Trực, và 
Chín Chắn (Achievement, Integrity, and Maturity (AIM), Trung Tâm Học Tập Thay Thế (ALC), Trường 
Trung Cấp Thay Thế Liên Ngành (IAS), Dịch Vụ Đa Ngành (MAS) 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

73-74 Chỉ số về kỷ luật 

1.61 Chỉ số về Kỷ Luật cho một phân nhóm (subgroup) được tính bằng cách chia tỷ lệ phần trăm tổng số lần bị đình chỉ khỏi trường 
đối với phân nhóm đó (tử số) cho tỷ lệ phần trăm mà nhóm phụ thể hiện trên tổng số học sinh đã ghi danh trong Hệ Trường 
(mẫu số). Ví dụ, trong năm 2021-2022, học sinh gốc nói tiếng Tây Ban Nha tương ứng 28.08% của tổng số học sinh ghi danh 
học trong Phân Khu Trường, tuy vậy, họ chiếm đến 45.27% của tổng số lần bị đình chỉ học trong năm học đó. Chỉ số về kỷ luật 
của học sinh là 1.61 được tính bằng cách chia 45.27 cho 28.08. 

● Tỷ lệ phần trăm của tổng số lần bị đình chỉ học --đóng vai trò là tử số của chỉ số kỷ luật --biểu thị số lần bị đình chỉ 
học cho một phân nhóm trong số tất cả các vụ việc bị đình chỉ học trong phân khu trường. Ví dụ, tổng tỷ lệ bị đình 
chỉ học của người gốc nói tiếng Tây Ban Nha là 45.27% tương ứng với tổng số 2,158 lần bị đình chỉ học đối với 
học sinh gốc người nói tiếng Tây Ban Nha trong tổng số 4,767 lần đình chỉ học trên toàn hệ trường. Xin lưu ý rằng 
một học sinh có thể bị tính nhiều lần trong báo cáo này nếu học sinh đó bị đình chỉ học nhiều lần trong năm học. 
Tỷ lệ phần trăm mà phân nhóm đại diện cho tổng số học sinh đã ghi trong phân khu trường - đóng vai trò làm mẫu số 
chỉ số về kỷ luật - biểu thị số học sinh đã ghi danh theo học cho phân nhóm trong tổng số học sinh đã ghi danh theo 
học tại phân khu trường trong năm học. Ví dụ: tỷ lệ học sinh có gốc nói tiếng Tây Ban Nha tương ứng 28.8% đại diện 
cho 52,808 học sinh gốc nói tiếng Tây Ban Nha trong tổng số 188,038 học sinh đã ghi danh cho năm học 2021-2022. 
Nhóm người học tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Cựu học viên 
tiếng Anh EL không tính vào trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các học sinh đủ 
điều kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả những họ sinh 
nhận hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận hưởng chương trình IEP 
không thuộc trong nhóm báo cáo này. 
Trong bảo bán cáo của khu vực, kết quả của các trường chuyên biệt, chương trình, và trung tâm được báo cáo 
với khu vực liên đới của họ. Ví dụ, Trường Cedar Lane được tính vào Khu Vực 1, Trường Trung Học Thomas 
Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (TJHSST) được tính vào Khu Vực 2, Trường Key Center được tính vào 
Khu Vực 3, và Trường Trung Học Moutain View được tính vào Khu Vực 4. Trường Trung Học Dành Cho Người 
Lớn Quận Fairfax và các chương trình của trường phi truyền thống như trường Trung Cấp Thay Thế Liên Ngành 
(IAS) không liên đới với một khu vực và, do đó, được đưa vào kết quả tổng thể nhưng không phải là một phần 
của sự phân chia theo khu vực. 
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Thông tin chi tiết về các thủ tục kỷ luật, bao gồm đình chỉ học, có thể được tìm thấy trong cẩm nang Quyền Hạn và Trách 
Nhiệm của Học Sinh FCPS tại: https://www.fcps.edu/system/files/forms/2022-08/SRR-2022-23.pdf. 

Trang Chỉ Số Dữ Liệu 

75 Tỷ lệ Số Ngày Bị Đình Chỉ Học ở Trường 

Tỷ Lệ Số Ngày Bị Đình Chỉ Học ở Trường cho thấy tổng số thời gian liên quan đến vụ việc bị loại khỏi học tập (ở trường) trong năm 
học 2021-2022. 

● Biểu đồ phản ánh sự phân bổ thời gian tích lũy bị đình chỉ học ở trường đối với những học sinh trong nhóm bị đình 
chỉ học. Ví dụ, thanh cột trong biểu đồ dành cho số học sinh gốc nói tiếng Tây Ban Nha hiển thị sự phân bổ thời 
gian bị đình chỉ học ở trường, theo tổng số ngày bị đình chỉ học: Số học sinh gốc nói tiếng Tây Ban Nha bị đình chỉ 
học ở trường cho một ngày trở xuống là 32.9%; từ 2 đến 3 ngày là 37.0%; từ 4 đến 5 ngày là 12.9%, từ 6 đến 10 
ngày là 9.7%; và từ 10 ngày trở lên là 7.5%. 

● Bản thống kê cung cấp số lượng học sinh bị đình chỉ học từ mỗi nhóm có tổng số ngày nằm trong mỗi phạm vi tích 
lũy. Những chỉ số này đóng vai trò là tử số được sử dụng để lấy tỷ lệ trong biểu đồ trên. Ví dụ, 452 học sinh gốc nói 
tiếng Tây Ban Nha có số ngày bị đình chỉ học tích lũy từ 1 ngày trở xuống trong tổng số 1,645 tổng số học sinh gốc 
nói tiếng Tây Ban Nha bị đình chỉ học trong năm học 2021-2022 (với mẫu số được cung cấp ở lề của biểu đồ trên). 

● Bản thống kê cũng cung cấp tỷ lệ phần trăm thể hiện sự đại diện của mỗi nhóm học sinh trong số tất cả học sinh bị 
đình chỉ học đối với mỗi phạm vi tích lũy. Ví dụ, học sinh gốc nói tiếng Tây Ban Nha chiếm 42.9% của tổng số học 
sinh bị đình chỉ học cho một ngày trở xuống, hoặc 542 học sinh trong tổng số 1,262 học sinh toàn phân khu trường 
bị đình chỉ học 1 ngày trở xuống. 

● Nhóm người học tiếng Anh (EL) bao gồm học sinh hiện đủ điều kiện nhận lãnh các dịch vụ ESOL. Các cựu học sinh 
Tiếng Anh không bao gồm trong nhóm này. Nhóm có Khó Khăn về Kinh Tế được nhận biết là các học sinh đủ điều 
kiện nhận lãnh bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nhóm Học Sinh Khuyết Tật bao gồm tất cả những họ sinh nhận 
hưởng chương trình IEP. Những học sinh có Kế Hoạch 504 nhưng không nhận hưởng chương trình IEP không 
thuộc trong nhóm báo cáo này. 
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