Hỏi và Đáp về các Yêu cầu Đánh giá Tốt nghiệp
Các yêu cầu đánh giá tốt nghiệp là gì?
Để đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp từ trường trung học phổ thông công lập của Tiểu
bang Minnesota, tất cả học sinh đều phải đáp ứng các yêu cầu đánh giá tốt nghiệp. Theo đạo
luật mới năm 2013, các yêu cầu này đã có sự thay đổi. Tờ thông tin này sẽ trình bày tổng quan
những thay đổi về các yêu cầu đánh giá tốt nghiệp này và tập trung vào Bài thi Đánh giá Tốt
nghiệp Bắt buộc để Cấp bằng (GRAD) với vai trò là lộ trình để đáp ứng các yêu cầu đó. Phụ
huynh/người giám hộ nên liên hệ với trường học của con em mình để biết thêm thông tin.

Các lộ trình để đáp ứng các yêu cầu đánh giá tốt nghiệp của tiểu bang là
gì?
Có các lộ trình khác nhau tùy thuộc vào năm mà học sinh được ghi danh lần đầu tiên vào lớp 8.
Các học khu sẽ quyết định loại lộ trình nào sẽ được áp dụng để đáp ứng các yêu cầu đó.

Những học sinh Ghi danh vào Lớp 8 trong năm học 2011–2012
Những học sinh này có thể đáp ứng các yêu cầu đánh giá tốt nghiệp bằng cách đáp ứng các
yêu cầu GRAD về môn đọc, môn toán và môn viết văn, bao gồm:
•

•
•

Đạt một điểm thành thạo. Nếu học sinh đạt mức thành thạo (Đạt Tiêu chuẩn hoặc Vượt
Tiêu chuẩn) với Bài thi Đánh giá Toàn diện của Tiểu bang Monnesota (MCA) môn Đọc
lớp 10 và bài thi MCA môn Toán lớp 11, thì các em đã đáp ứng yêu cầu đánh giá tốt
nghiệp về môn đó.
o Điều này cũng áp dụng với các học sinh làm bài thi MCA đã Sửa đổi hoặc Bài thi
Đánh giá Kỹ năng Học tập của Tiểu bang Minnesota (bài thi MTAS) ở trường
trung học phổ thông thay cho bài thi MCA. Xem các Tờ Thông tin dành cho Phụ
huynh tương ứng trên trang web MDE để biết thêm thông tin về bài thi MCA đã
Sửa đổi và bài thi MTAS. (Truy cập vào Dành cho Phụ huynh > Thông tin Thi.)
Được một điểm đạt về GRDA môn Viết Văn hoặc các bài thi lại GRAD môn Đọc và môn
Toán.
Đáp ứng các lộ trình thay thế GRAD, có thể bao gồm các điều sau đây:
o Đáp ứng các yêu cầu của lộ trình thay thế môn toán (chỉ dành cho học sinh lớp 8
trong năm học 2009–2010)
o Nhận điểm đạt cho cá nhân (cho các học sinh thuộc Chương trình Giáo dục Cá
nhân hóa (IEP) hoặc chương trình 504)
o Nhận tiêu chuẩn miễn cho Học sinh học Tiếng Anh (EL)
o Qua bài thi đánh giá trách nhiệm từ một tiểu bang khác được MDE chấp thuận

Đạo luật mới cũng cho phép học sinh làm bài thi đánh giá ACT để vào đại học; bài thi đánh giá
kỹ năng công việc WorkKeys, bài thi xếp lớp đại học Compass hoặc bài thi trắc nghiệm Khả
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năng Binh Nghiệp (hoặc ASVAB) để đáp ứng các yêu cầu đánh giá tốt nghiệp về môn đọc, môn
toán và môn viết.
Học khu cũng có thể thay thế bằng một điểm từ một bài thi đánh giá tương đương thay thế để
đáp ứng các yêu cầu đánh giá tốt nghiệp.

Những học sinh Ghi danh vào Lớp 8 trong năm học 2012–2013 Trở về sau
Những học sinh này sẽ đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp thông qua hệ thống đánh giá nghề
nghiệp và đại học, mà lần đầu tiên sẽ được tiến hành trong năm học 2014–2015. Hệ thống bài
thi đánh giá nghề nghiệp và đại học sẽ bao gồm Bài thi Đánh giá Nghề nghiệp và Đại học cho
học sinh lớp 8 và lớp 10 và Bài thi Đánh giá Vào Đại học cho học sinh lớp 11. Những học sinh
chưa sẵn sàng về mặt thành tích học tập đáp ứng cho một nghề hoặc một trường đại học căn
cứ vào thành tích học tập của các em từ lớp 8 đến lớp 10 phải làm bài thi chẩn đoán xếp lớp
đại học trước khi tham gia kỳ thi đánh giá vào đại học ở lớp 11. Thông tin thêm về các bài thi
đánh giá này sẽ được cung cấp khi có sẵn.

Điều gì xảy ra nếu một học sinh không đạt yêu cầu về bài thi MCA trong lần
kiểm tra đầu tiên?
Những học sinh không qua hay bị rớt trong các bài thi môn đọc và môn toán. Mỗi học sinh nhận
điểm thuộc một trong bốn mức—Không Đạt Tiêu chuẩn, Đạt Một phần Tiêu chuẩn, Đạt Tiêu
chuẩn và Vượt Tiêu chuẩn. Những học sinh không đạt yêu cầu về bài thi MCA môn Đọc hoặc
môn Toán, bài thi MCA đã Sửa đổi hoặc bài thi MTAS và do đó không đáp ứng các yêu cầu
đánh giá tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội được làm bài thi lại GRAD trực tuyến trong những
khoảng thời gian thuận lợi cho việc thi lại, làm một trong các bài thi đánh giá khác (ACT,
WorkKeys, Compass hoặc ASVAB) hoặc có hoặc nhận được điểm trong một bài thi đánh giá
tương đương do học khu quyết định.
Học sinh không qua GRAD môn Viết Văn sẽ có thể thi lại hai lần một năm. Tham vấn với
trường của con quý vị để biết các lựa chọn thi lại sẵn có trong học khu của mình.

Các bài thi lại GRAD môn Đọc và GRAD môn Toán là gì?
Bài thi lại GRAD môn Đọc bao gồm một vài đoạn văn và 40 câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án
lựa chọn. Bài thi lại GRAD môn Toán độc lập bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án
lựa chọn. Cả hai bài thi này đều được làm trực tuyến. Điểm đạt theo thang điểm là 50 trở lên.

Bài thi lại GRAD môn Viết Văn là gì?
Học sinh viết một bài văn theo gợi ý. Bài luận của học sinh trong phần thi lại GRAD môn Viết
Văn do các chuyên gia được đào tạo chấm điểm bằng cách sử dụng tiêu chí toàn diện. Thang
điểm có thể là từ 1 đến 6: điểm đạt là 3 điểm trở lên.

Các bài thi ACT, WorkKeys, Compass, ASVAB hoặc các Bài thi Đánh giá
Tương đương do Học khu Quyết định khác là gì?
ACT là một bài thi đánh giá để vào đại học, WorkKeys là một bài thi đánh giá kỹ năng công
việc, Compass là một bài thi xếp lớp đại học và ASVAB là một bài thi Trắc nghiệm Khả năng
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Binh Nghiệp. Một trong các bài thi đánh giá này hoặc điểm từ một bài thi đánh giá thay thế,
tương đương có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu đánh giá tốt nghiệp. Các bài thi
đánh giá này không phải do Bộ Giáo dục Tiểu bang Minnesota phát triển mà là các bài thi đánh
giá được công nhận trên toàn quốc.

Học sinh chuẩn bị cho các bài thi lại GRAD như thế nào?
Thông tin tham khảo “Gợi ý Chuẩn bị cho Kỳ thi dành cho Phụ huynh và Giáo viên” sẵn có trên
trang web của MDE, với các lời khuyên về việc chuẩn bị nội dung, các chiến lược làm bài thi
nói chung và cách sử dụng máy tính. Xem thông tin tham khảo Chuẩn bị cho Kỳ thi trên trang
web của MDE. (Truy cập vào Dành cho Phụ huynh > Thông tin Thi.)
Các nguồn khác có thể hữu ích là bài thi mẫu GRAD và hướng dẫn cho học sinh thi lại GRAD
môn Đọc và môn Toán.
1) Bài thi mẫu giúp học sinh làm quen với định dạng bài thi và cung cấp các ví dụ về dạng
câu hỏi có trong bài thi. Quý vị có thể tìm thấy bài thi mẫu cho mỗi cấp lớp và môn học
trên cổng thông tin các Bài thi Đánh giá của Tiểu bang Minnesota
(www.mnstateassessments.org). Xem các bài thi mẫu trên cổng thông tin các Bài thi
Đánh giá của Tiểu bang Minnesota.
2) Hướng dẫn học sinh chỉ cho học sinh cách điều hướng trong suốt bài thi, cách sử dụng
các công cụ trong bài thi trực tuyến và cách trả lời các câu hỏi thi. Xem hướng dẫn cho
học sinh trên cổng thông tin các Bài thi Đánh giá của Tiểu bang Minnesota. (Truy cập
vào www.mnstateassessments.org > Tài nguyên (Resources) > Tài nguyên Học sinh
(Student Resources).)

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với:
Thi Cấp Tiểu bang
mde.testing@state.mn.us
Bộ Giáo dục Tiểu bang Minnesota
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
Tháng 8 năm 2013
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