Các Thắc Mắc và Câu Trả Lời về
Đòi Hỏi Đánh Giá Tốt Nghiệp
Có những đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp gì?
Để đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trường trung học công lập Minnesota, thì tất cả
học sinh phải đáp ứng các đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp. Dựa trên các Quy Chế Minnesota
duyệt xét lại, Đoạn 120B.30, thì những đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp đã thay đổi. Có nhiều cách
để đáp ứng các đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp, tùy thuộc vào năm đầu tiên học sinh ghi danh vào
học lớp 8 là năm nào. Phụ huynh/người giám hộ cần liên lạc với trường con mình học để biết
thêm thông tin.
Mạng lưới của MDE sẽ tiếp tục cho biết thêm thông tin và chi tiết về những thay đổi của đòi hỏi
đánh giá tốt nghiệp khi cần thiết. Xin xem đoạn Chỉ Dành cho Phụ Huynh (Just for Parents) trên
mạng lưới của DME để biết thông tin mới nhất. (Vào Chỉ Dành Phụ Huynh (Just for Parents) >
Thông Tin Kỳ Thi (Testing Information.))

Có những cách nào để đáp ứng đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp?
Học Sinh Lớp12 và Lớn Hơn trong Niên Khóa 2014–2015 (ghi danh lần đầu vào
lớp 8 là niên khóa 2010–2011 hoặc sớm hơn)
Những học sinh này có thể đáp ứng đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp về đọc, toán, và viết bằng cách
kết hợp ba lựa chọn nêu bên dưới đây miễn là đáp ứng đòi hỏi ở từng môn học.
1. Đáp ứng đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp qua kỳ Khảo Thí Tốt Nghiệp Bắt Buộc để
Lấy Bằng (Graduation-Required Assessments for Diploma, hay GRAD) về đọc,
toán và làm văn, bao gồm:


Đạt điểm thành thạo. Nếu học sinh đạt mức thành thạo (Đạt hoặc Vượt Điểm
Chuẩn) trong kỳ Khảo Thí Toàn Diện Minnesota (Minnesota Comprehensive
Assessment, hay MCA) môn đọc ở lớp 10 và/hoặc kỳ thi MCA môn toán lớp 11, thì
đã đáp ứng đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp ở những môn này.
o



Đạt điểm đậu trong kỳ thi GRAD về Làm Văn hoặc kỳ thi GRAD lại về Đọc và Toán.
o

1

Đòi hỏi này cũng áp dụng với học sinh dự kỳ thi MCA-Sửa Đổi ở trường
trung học1 hoặc Kỳ Thi Kỹ Năng Học Tập của Minnesota (Minnesota Test of
Academic Skills, hay MTAS) thay cho MCAs.

Đánh Giá Thay Thế của Minnesota: Có thể hoàn tất môn viết với những học
sinh cần được đánh giá thay thế để đáp ứng các đòi hỏi về môn viết.

Niên khóa 2013–2014 là năm thực hiện cuối cùng kỳ thi MCA-Sửa Đổi.
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Để đạt kỳ thi GRAD thay thế thì cần đáp ứng các điều sau:
o

Được điểm đậu cho từng môn (với học sinh tham gia IEP hoặc chương
trình 504)

o

Được miễn chương trình Người Học Anh Ngữ (English learner, hay EL).

o

Đạt kỳ khảo thí năng lực học tập của tiểu bang khác và được MDE phê
chuẩn (chấp thuận hai chiều)

o

Đạt đòi hỏi về toán học thay thế, chỉ cho học sinh lần đầu ghi danh vào lớp 8
qua niên khóa 2009-2010 (học sinh trên lớp 12)
HOẶC

2. Học sinh có thể dự kỳ thi ACT WorkKeys, Compass, hoặc Kỳ Thi Đánh Giá Khả
Năng Nghề Nghiệp cho Quân Đội (Armed Services Vocational Aptitude Battery,
hay ASVAB) để đạt các đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp về đọc, toán và/hoặc viết.
HOẶC
3. Khu học chánh cũng có thể dùng điểm từ một kỳ khảo thí tương đương hoặc
tương tự để đáp ứng đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp.

Học Sinh Lớp 11 Niên Khóa 2014–2015 (ghi danh lần đầu vào lớp 8 trong niên
khóa 2011–2012)
Những học sinh này sẽ đáp ứng những đỏi hỏi đánh giá tốt nghiệp khi tham gia vào kỳ thi ACT
Plus môn viết cho học sinh lớp 11 nếu tham gia trong kỳ kiểm tra toàn tiểu bang vào mùa xuân
năm 2015.
Tuy nhiên, nếu học sinh không tham gia kỳ thi ACT Cộng cho học sinh lớp 11 vào mùa xuân
2015 thì học sinh có thể đáp ứng các đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp môn đọc, toán và viết bằng
cách kết hợp ba lựa chọn nêu trên như “Học sinh Lớp 12 và Lớn Hơn trong Niên Khóa 2014–
2015.” Mỗi học sinh và gia đình mình có thể tùy ý quyết định kỳ thi nào là phù hợp nhất (kỳ thi
ACT Plus môn Viết tổ chức trên toàn tiểu bang hoặc một trong những lựa chọn khác).

Học Sinh Lớp 10 và Nhỏ Hơn trong Niên Khóa 2014–2015 (ghi danh lần đầu vào
lớp 8 trong niên khóa 2012–2013 và muộn hơn)
Những học sinh này sẽ đáp ứng đòi hỏi đánh giá tốt nghiệp khi tham gia vào các kỳ thi vào
trường cao đẳng và hướng nghiệp, được thực hiện lần đầu trong niên khóa 2014–2015:


Tham gia kỳ thi vào trường cao đẳng và hướng nghiệp dành cho học sinh lớp 8
VÀ



Tham gia kỳ thi vào trường cao đẳng và hướng nghiệp dành cho học sinh lớp 10
VÀ



Tham gia kỳ thi ACT Plus môn Viết tổ chức trên toàn tiểu bang.

Vietnamese

Các khu học chánh phải cho tất cả học sinh được tham gia các Kỳ Thi vào Trường Cao Đẳng
và Hướng Nghiệp. Tuy nhiên, học sinh có thể không tham gia thi được vì một vài lý do. Những
học sinh này không bị từ chối cấp bằng do không tham gia Kỳ Thi vào Trường Cao Đẳng và
Hướng Nghiệp.


Học sinh có thể không tham gia được kỳ thi do một hoàn cảnh đặc biệt (ví dụ, học
sinh chuyển đến Minnesota sau khi đã tổ chức kỳ thi vào trường cao đẳng và hướng
nghiệp).



Phụ huynh/người giám hộ có thể thấy một cá nhân học sinh tham gia kỳ thi là điều
không thích hợp. Phụ huynh/người giám hộ phải cho khu học chánh biết quyết định
của mình bằng văn bản.

Học sinh tham gia Chương Trình Giáo Dục cho Từng Cá Nhân (Individualized Education
Program, hay IEP) và đủ điều kiện Kỳ Thi Kỹ Năng Học Tập của Minnesota (Minnesota Test of
Academic Skills, hay MTAS) có thể tham gia hoặc MTAS môn Đọc cho học sinh lớp 10 hoặc
MTAS môn Toán cho học sinh lớp 11 (hoặc tham gia cả hai kỳ thi này) để đáp ứng đòi hỏi đánh
giá tốt nghiệp. Xem Tờ Thông Tin MTAS cho Phụ Huynh trên mạng lưới của MDE để biết thêm
thông tin. Xem Tờ Thông Tin về MTAS cho Phụ Huynh trên mạng lưới của MDE (theo đường
nối Chỉ Dành cho Phụ Huynh > Thông Tin Kỳ Thi)
Liên lạc với trường con quý vị học để biết thêm thông tin về đáp ứng các đòi hỏi đánh giá
tốt nghiệp.
Muốn biết thêm thông tin thì nên liên lạc với:
Statewide Testing
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education (Ban Giáo Dục Minnesota)
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
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