HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH VỀ LEAP 360
LEAP 360 LÀ GÌ?
LEAP 360 được thiết kế để lượng giá học sinh đã đạt được những gì trong Tiêu chuẩn Học sinh bang Louisiana về mặt điểm
số và môn học xuyên suốt trong năm. LEAP 360 hỗ trợ:
các trường và hệ thống trường bằng việc giảm thiểu đáng kể lượng thời gian học sinh dành ra để làm các bài thi;
giáo viên bằng việc cung cấp thông tin điều chỉnh phương pháp dạy để đạt được tất cả nhu cầu của học sinh; và
phụ huynh bằng việc cung cấp thông tin quan trọng về việc con mình đang tiến bộ như thế nào để đạt được các mục tiêu học tập
trong năm.

ĐÁNH GIÁ CHẨN ĐOÁN

ĐÁNH GIÁ
TẠM THỜI

Con tôi sẽ ở đâu vào lúc
bắt đầu năm học hoặc khóa học?

Con tôi có tiến bộ hay không?

TÁC VỤ HÌNH THÀNH CHO
EAGLE 2.0 VÀ K-2
Con tôi cần những kỹ năng nào?

ĐIỀU
GÌ

Quyết định sự sẵn sàng của con tôi cho bậc
học hoặc khóa học mới. Đánh giá chẩn đoán
của LEAP 360 sẽ giúp giáo viên xác định những
điểm mạnh yếu hiện có của con quý vị.

Kiểm tra việc học tập học sinh và tiến
độ hướng về các mục tiêu cuối năm của
con quý vị.

Các tác vụ hình thành K-2 đánh giá kỹ năng về
ngôn ngữ Anh và toán cho những học sinh lớp
K, 1 và 2. EAGLE cung cấp những câu hỏi chất
lượng cao cho giáo viên để sử dụng trong các
bài học và bài lượng giá hàng ngày.

KHI

Bắt đầu năm học hoặc đầu khóa học

2-3 điểm mốc quan trọng trong suốt năm
học sau các khoảng thời gian dài dạy và học

Xuyên suốt trong năm

AI

Học sinh lớp 3-8 (ELA và toán), Anh văn I,
Anh văn II, Đại số I, và Hình học

Học sinh lớp 3-8 (ELA và toán), Anh văn I,
Anh văn II, Đại số I, và Hình học

Học sinh lớp K-12 trong môn ELA, toán, khoa
học, và nghiên cứu xã hội

Hãy trao đổi với giáo viên của con quý vị để xem thầy cô dự tính sử dụng LEAP 360 như thế nào và quý vị có thể trả lời những thắc mắc có thể có
của con mình như thế nào.

TÔI CÓ THỂ XEM VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ LEAP 360 CỦA CON MÌNH
NHƯ THẾ NÀO?
Phiếu báo điểm LEAP 360 sẽ bao gồm thông tin về học lực của con quý vị trên những lĩnh vực cụ thể nhưng sẽ không cung cấp một điểm số chung.
Mỗi hệ thống trường sẽ tự quyết định cách để chia sẻ thông tin với các giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Là phụ huynh, Quý vị có thể sử dụng kết quả LEAP 360 để định hướng cho cuộc thảo luận với (các) giáo viên của con mình về những
hỗ trợ hoặc bổ sung cần thiết tại lớp và tại nhà.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý ĐỂ HỎI KHI TRAO ĐỔI VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP VỚI (CÁC) GIÁO VIÊN CỦA
CON QUÝ VỊ:
Con quý vị đang học tốt ở mặt nào, và cần cải thiện ở mặt nào?
Trên lớp có thể làm gì để giúp con tôi tiến bộ hơn trong những môn học em còn yếu?
Có thể làm gì để thử thách con tôi một cách phù hợp trong những môn học mà em có thành tích vượt kỳ vọng?
Tôi có thể giúp hỗ trợ con học tập ở nhà như thế nào?

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ LEAP 360, HOẶC NHỮNG BÀI THI TOÀN BANG KHÁC, HÃY TRAO ĐỔI VỚI GIÁO
VIÊN HOẶC HIỆU TRƯỞNG CỦA CON QUÝ VỊ, ghé thăm Hộp Công cụ Hỗ trợ Gia đình (Family Support Toolbox) tại

https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox,

Hoặc gửi mail đến Sở Giáo dục bang Louisiana
tại assessment@la.gov.

