
  
    

    

               
            

               
            

         
    

                      
             
            

              
                

     

                
                

              
                  

           
    

 

 

    

      

      

 

    

 

 

    

 

    

          

   

   

            

       

       

         

      
    
   

    

 

     
    

 
     

    
  

Fairfax County Public Schools 
8115 Gatehouse Road 

Falls Church, VA 22042 

____ ____ 

VIETNAMESE 

PHIẾU ĐIỂM BÀI ĐÁNH GIÁ MỨC TĂNG TRIỂN CỦA VIRGINIA (VGA) 
Được kết hợp từ kết quả kiểm tra VGA mùa Thu và mùa Đông Năm Học Hiện Tại: ___________________ 

Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ của_______________Số ID học sinh:___________ Lớp:_____ 

Lá thư này nhằm để cung cấp đến quý vị thông tin về trình độ hiệu năng của con em quý vị trong bài kiểm tra Đánh Giá Mức 
Tăng Triển của Virginia (VGA) trong năm học này. Luật của tiểu bang yêu cầu các trường cung cấp các bài kiểm tra môn đọc và 
môn toán VGA vào mùa thu và mùa đông cho tất cả học sinh được dự kiến sẽ làm bài các bài kiểm tra về Tiêu Chuẩn Học Vấn 
(SOL) cấp lớp 3-8. Mục đích của bài kiểm tra đánh giá VGA là để đo lường mức tăng triển và tiến độ của học sinh trong năm 
học. Tiêu Chuẩn được Chính Thức Cộng Nhận của Virginia (SOA) cũng công nhận sự tăng triển này như là một thành phần 
quan trọng để đo lường sự thành công của nhà trường. 

Kết quả của con em quý vị được ghi chú dưới đây cho tất cả các bài kiểm tra VGA trong năm học này. Sẽ không có “đậu” hoặc 
“rớt” trong kết quả đánh giá VGA. Điểm số theo thang điểm chiều dọc cho thấy sự tăng triển theo thời gian. Quý vị có thể so 
sánh điểm số theo thang điểm chiều dọc vào mùa thu và mùa đông của con em để xem biết mức tăng triển nào có thể thấy rõ. 
Phần mục dưới mỗi bản kê cho biết số mục mà con em đã trả lời đúng trong tổng số các mục trong mỗi nhóm danh mục trình 
thuật. Giá trị “NA” trong bản kê có nghĩa là con em đã không hoàn thành bài kiểm tra đánh giá đó, bao gồm các học sinh đã ghi 
danh vào các môn toán có tín chỉ của trung học. 

Phần lớn điểm số theo thang điểm chiều dọc của học sinh sẽ gia tăng trong suốt năm học. Tuy thế, quý vị lưu ý rằng mỗi bài 
kiểm tra VGA phản ánh về kết quả trong một ngày (của bài kiểm tra). Nhân viên nhà trường sử dụng thông tin VGA cùng với dữ 
liệu có sẵn khác để có một bức tranh hoàn thiện hơn về mức tiến bộ học tập của học sinh. Để biết thêm thông tin chi tiết về tiến 
độ học tập của con em quý vị trong môn đọc và toán học hoặc kết quả các bài kiểm tra VGA, quý vị vui lòng trao đổi với giáo 
viên của con em. Thông tin về cách đo lường sự tăng triển học sinh của tiểu bang sẽ được trên trang mạng Báo Cáo về Điểm 
Hạng VGA tại (http://www.fcps.edu/node/43938) khi được phổ biến. 

KẾT QUẢ ĐỌC VGA 

Tên Bài Kiểm Tra 
Ngày Dự Kiểm Tra 

Điểm Số theo Thang Điểm Chiều Dọc 

__đúng ( trong số__ các mục) __đúng ( trong số__ các mục) 

__đúng ( trong số__ các mục) __đúng ( trong số__ các mục) 

KẾT QUẢ TOÁN VGA KẾT QUẢ MÙA THU KẾT QUẢ MÙA ĐÔNG 

Tên Bài Kiểm Tra __Kiểm Tra Tăng Triển về Toán __Kiểm Tra Tăng Triển về Toán 

Ngày Dự Kiểm Tra __/__/____ __/__/____ 

Điểm Số theo Thang Điểm Chiều Dọc ____ ____ 
Con số và ý niệm về con số __đúng ( trong số__ các mục) __đúng ( trong số__ các mục) 
Tính toán và ước lượng __đúng ( trong số__ các mục) __đúng ( trong số__ các mục) 
Đo lường và hình học __đúng ( trong số__ các mục) __đúng ( trong số__ các mục) 
Xác suất, thống kê, khuôn thức, hàm số, và đại số __đúng ( trong số__ các mục) __đúng ( trong số__ các mục) 

Thể hiện khả năng hiểu biết bao hàm về các bản văn 
hư cấu và sử dụng các phương pháp phân tích từ 
ngữ 
Thể hiện khả năng hiểu biết bao hàm về các bản văn 
không hư cấu và sử dụng các phương pháp phân 
tích từ ngữ 

KẾT QUẢ MÙA THU 

__Kiểm Tra Tăng Triển về Đọc 
__/__/____ 

KẾT QUẢ MÙA ĐÔNG 

__Kiểm Tra Tăng Triển về Đọc 
__/__/____ 

Xin xem trang mạng này để biết 
Nguồn Liệu Trợ Kỹ Thuật Số để Hỗ Trợ Con Em 

Học Tập Tại Nhà:
https://www.fcps.edu/node/47089 

LS-Tests-Virginia Growth Assessment Score Report 

https://www.fcps.edu/node/47089
http://www.fcps.edu/node/43938

