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Thẩm Định Kết Quả  
Quân Bình Tinh Khôn Hơn

Các Cuộc Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn 
(Smarter Balanced Summative Assessments) là một phần 
của chương trình thi trắc nghiệm của tiểu bang có tên gọi là 
Thẩm Định Hiệu Năng và Tiến Bộ của Học Sinh California 
(California Assessment of Student Performance and 
Progress) hay CAASPP. 

Hệ Thống CAASPP được soạn ra để cung cấp dữ kiện cho 
giáo viên, học sinh, và gia đình các em về những gì học sinh 
biết và có thể làm và các em có đang đúng đường để sẵn 
sàng thành công ở đại học hoặc nghề nghiệp sau khi tốt 
nghiệp trung học hay không.

Các Cuộc Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn

Ai Tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 8, và lớp 11 được cho thi trắc nghiệm.

Là Gì Trắc nghiệm kiến thức và khả năng của học sinh về văn chương Anh Ngữ/văn học 
và toán.

Như 
Thế 
Nào

Các Cuộc Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn được áp dụng vào điện toán. 
Các bài trắc nghiệm trên mạng có nhiều loại câu hỏi khác nhau cho học sinh để học 
sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Chẳng hạn như một số câu hỏi toán có thể yêu cầu 
con quý vị kéo những vật từ một chỗ trên màn ảnh sang một chỗ khác hoặc vẽ biểu đồ 
để giải toán. 
Các cuộc trắc nghiệm áp dụng vào điện toán điều chỉnh độ khó của các câu hỏi dựa 
vào các câu trả lời của học sinh. Khi học sinh trả lời đúng các câu hỏi, các em sẽ được 
hỏi những câu khó hơn. Khi trả lời sai thì sẽ thấy các câu hỏi dễ hơn. Như vậy giúp rút 
ngắn bài trắc nghiệm cho nhiều học sinh và bảo đảm có điểm số rất chính xác, nhất là 
cho học sinh có điểm số rất thấp hoặc rất cao.

Khi 
Nào

Mỗi trường chọn thời điểm cho thi của riêng họ. Thi trắc nghiệm có thể bắt đầu từ 
Tháng Giêng và tiếp tục cho đến ngày học cuối cùng của nhà trường. Quý vị sẽ được 
trường cho biết thêm chi tiết về ngày giờ trắc nghiệm cụ thể.

Tại 
Sao

Kết quả trắc nghiệm là một dữ kiện về hiệu năng học tập của con quý vị ở trường. 
Cùng với học bạ và các dữ kiện khác, kết quả trắc nghiệm cho chúng tôi biết con quý vị 
có đang đúng đường để thành công ở những cấp lớp trên và sẵn sàng cho đại học và 
nghề nghiệp hay không.
Đối với học sinh lớp mười một, các kết quả này được một số trường đại học ở 
California sử dụng để quyết định học sinh đã sẵn sàng đến mức nào cho những lớp 
cấp đại học.
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Học sinh khuyết tật có tham gia Các Cuộc Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh 
Khôn Hơn hay không?

Có. Học sinh khuyết tật có tham gia Các Cuộc Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn, trừ 
phi các em đang có chương trình giáo dục cá nhân (individualized education program, IEP) chỉ định 
một loại thẩm định thay thế.

Có các nguồn tài nguyên nào dành cho học sinh?
Tất cả học sinh đều có các phương tiện khác nhau trợ giúp cho người khuyết tật các em có thể 
cần khi thi trắc nghiệm, chẳng hạn như máy tính cho một số bài toán, một bảng chú giải từ ngữ khi 
thi phần đọc, hoặc bút tô màu nổi bật các em có thể dùng để tô những phần quan trọng trong một 
đoạn văn dài. 
Học sinh khuyết tật được yểm trợ thêm như bằng Dấu Ngữ Hoa Kỳ hoặc chữ nổi Braille. Tất cả 
những nguồn tài nguyên trợ giúp người khuyết tật giúp học sinh thi trắc nghiệm được công bằng và 
không ảnh hưởng gì đến điểm số của học sinh.

Tôi có thể giúp con tôi như thế nào cho kỳ thi này?
Quý vị là một phần quan trọng trong việc giáo dục con mình. Một số 
việc quý vị có thể làm để giúp con là:

� Hãy nói chuyện với con về bài trắc nghiệm. Nhớ trấn an trẻ cho trẻ
không sợ hoặc lo âu.

� Cho con biết là quý vị và giáo viên của trẻ có nhiều kỳ vọng và cả
hai người đều sẵn sàng giúp trẻ trong mọi giai đoạn.

� Làm thử trắc nghiệm với trẻ. Các bài thi thử có để tại
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.

� Nhớ cho con ngủ đầy đủ và ăn sáng bổ dưỡng trước khi đi thi.
� Xem lại kết quả trắc nghiệm với con và nói chuyện với giáo viên của

em để xem trẻ có thể cần được giúp thêm chỗ nào.
� Hãy đến http://www.testscoreguide.org/ca để biết thêm chi tiết về

điểm số của con quý vị và xem những câu trắc nghiệm làm mẫu.

Thêm Chi Tiết
Có thêm chi tiết về Các Cuộc Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn trên trang Web Trắc 
Nghiệm Khoa Học California của Bộ Giáo Dục California (California Department of Education) tại 

trang Web http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppscience.asp.

Quý vị có thể hỏi giáo viên của trẻ hoặc hiệu trưởng trước hết nếu có các thắc mắc khác về thi 
trắc nghiệm hoặc về những nguồn tài nguyên đang có cho người khuyết tật.
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