
 

   

Yêu Cầu Miễn Trừ Chiến Lược Kiểm Tra 

Đánh Giá & Trách Nhiệm Giải Trình của 

Washington:  

Năm Học 2020–21 

Bối Cảnh & Ý Định 
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã ban hành một quy trình cho phép các tiểu bang gửi đề xuất miễn trừ 

một số yêu cầu về kiểm tra đánh giá và trách nhiệm giải trình trong năm học 2020–21. Mặc dù 

Bộ đang xem xét điều chỉnh linh hoạt các yêu cầu, Bộ Giáo Dục không khuyến khích các yêu cầu 

miễn trừ hoàn toàn. Tài liệu này bao gồm các điểm chính về yêu cầu miễn trừ của Văn Phòng 

Tổng Giám Đốc Công Huấn (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) nhằm đáp ứng 

các yêu cầu của liên bang.   

Kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh được đề xuất cho kỳ mùa xuân năm 2021 nhằm mục đích 

giảm đáng kể gánh nặng kiểm tra cho học sinh, gia đình, trường học và khu học chánh trên toàn 

bộ Washington, trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu đánh giá ước tính được trình độ học 

tập của học sinh một cách chính xác và mang tính đại diện. 

Các Yếu Tố Chính của Yêu Cầu Miễn Trừ 
• Chúng tôi sẽ kiểm tra một mẫu đại diện thống kê bao gồm khoảng 50.000 học sinh, thay 

vì tiến hành kiểm tra toàn bộ các học sinh theo học chính quy (700.000 học sinh). Các bài 

kiểm tra đánh giá sẽ được thực hiện trong năm cấp lớp, chỉ với một môn học cho mỗi 

cấp lớp. 

• Chúng tôi sẽ báo cáo kết quả chung trên toàn tiểu bang, cũng như kết quả cho nhóm 

học sinh cụ thể. 

• Một bài kiểm tra đánh giá mức độ thông thạo Tiếng Anh sẽ được tiến hành cho tất cả 

những người học Tiếng Anh theo quy định của tiểu bang. 

• Các trường hiện đang được xác định cần nhận hỗ trợ cải thiện theo Kế Hoạch Đạo Luật 

Mỗi Học Sinh Đều Thành Công (Every Student Succeeds Act, ESSA) sẽ duy trì tình trạng 

đó trong năm học 2021–22. 

 

Thông Tin Bổ Sung về Yêu Cầu 

• Các cấp lớp và lĩnh vực nội dung sau đây sẽ được kiểm tra đánh giá: 

o Lớp 3 và lớp 7: Nghệ thuật ngôn ngữ Tiếng Anh (Smarter Balanced và WA-AIM) 

o Lớp 5 và lớp 10: toán (Smarter Balanced và WA-AIM) 

o Lớp 8: khoa học (WCAS và WA-AIM) 



  

• Bài kiểm tra đánh giá Smarter Balanced (Nghệ thuật ngôn ngữ Tiếng Anh (English 

language arts, ELA) và Toán) dài khoảng 2/3 thời lượng của kỳ thi thông thường 

• Tất cả học sinh và trường học đều sẽ đủ điều kiện tham gia trong mẫu đại diện, bao 

gồm học sinh khuyết tật và người học Tiếng Anh.  

• Trong mỗi cấp lớp, khoảng 12% học sinh trong trường sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để 

tham gia mẫu đại diện. 

• Tất cả các bài kiểm tra đánh giá sẽ phải hoàn thành trực tiếp (không tổ chức thi từ xa). 

Lợi ích của Phương Án Tiếp Cận của Washington   
• Việc giảm các bài kiểm tra đánh giá của tiểu bang cho phép các khu học chánh ưu tiên 

thời gian để giảng dạy và tổ chức các bài kiểm tra trên lớp học nhằm đánh giá sự tiến bộ 

của học sinh. 

• Chú trọng hơn vào các bài kiểm tra đánh giá do khu học chánh tự xây dựng, qua đó sẽ 

giúp thông báo cho học sinh về kế hoạch khôi phục và tăng tốc học tập. 

• Cung cấp đánh giá ước tính chính xác trên toàn tiểu bang về trình độ thông thạo của 

học sinh, cũng như những thay đổi về mức độ thông thạo trước và sau đại dịch. 

Phương Thức Lấy Mẫu 
OSPI đã hợp tác với Đại Học Washington để thiết kế kế hoạch lấy mẫu theo cụm phân tầng hai 

giai đoạn để đảm bảo lấy mẫu đại diện cho học sinh trong các trường công lập tại Washington. 

Mẫu sẽ đại diện cho từng nhóm học sinh được báo cáo theo Kế Hoạch Đạo Luật Mỗi Học Sinh 

Đều Thành Công (ESSA) của tiểu bang.  

Kế hoạch lấy mẫu cho từng cấp lớp trong năm cấp lớp bao gồm việc phân tầng các khu học 

chánh theo khu dịch vụ giáo dục (educational service district, ESD) của họ, sau đó lấy mẫu ngẫu 

nhiên 50% các khu học chánh trong mỗi ESD (giai đoạn 1). Sau đó, từ những khu học chánh 

được chọn, 25% số trường sẽ được chọn ngẫu nhiên để tham gia kiểm tra đánh giá (giai đoạn 

2). Tất cả học sinh ở cấp lớp đó trong các trường được chọn sẽ được đánh giá qua bài kiểm tra 

môn học cụ thể phù hợp với cấp lớp.  

Thời Gian Tham Vấn Công Khai và Nộp Yêu Cầu Miễn Trừ 
Thời gian tham vấn công khai từ ngày 16 đến 22 tháng 3 năm 2021. Các ý kiến đóng góp phải 

được gửi qua phiếu khảo sát Tham Vấn Công Khai Miễn Trừ Kiểm Tra Đánh Giá năm 2021, trước 

5:00 chiều ngày 22 tháng 3 năm 2021.  

Phản hồi sẽ được đưa vào yêu cầu miễn trừ và gửi cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 3 

năm 2021.  

Khung thời gian tiến hành Kiểm Tra Đánh Giá 
Khung thời gian tiến hành Kiểm Tra Đánh Giá Smarter Balanced từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 

tháng 6, WCAS từ ngày 12 tháng 4 đến 11 tháng 6 và WA-AIM đến hết 30 tháng 4. 

https://survey.alchemer.com/s3/6240852/2021-Assessment-Waiver-Public-Comment


  

Câu Hỏi 
Vui lòng gửi câu hỏi của quý vị về yêu cầu miễn trừ của Washington đến địa chỉ 

asssessmentwaivercomments@k12.wa.us.   
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