
 

 

Bài thi “State of Texas Assessments of Academic Readiness” — thường được gọi là STAAR — là những bài thi phải có 

được ban ra cho các học sinh trong các trường công lập Texas. 

HỌC SINH HISD CÓ PHẢI LẤY BÀI THI TIỂU BANG NÀY KHÔNG? 

Có. Một cách tổng quát, mọi học sinh nhận được sự giảng dậy về “Texas Essential Knowledge and Skills” (TEKS – Khả 

năng và kiến thức căn bản của Texas) thì phải lấy các bài thi tiêu chuẩn thích hợp – trong trường hợp này, là bài STAAR, 

như được đòi hỏi theo luật TEC § 39.023.t 

VIỆC ĐẬU BÀI THI STAAR CÓ PHẢI LÀ MỘT ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÊN LỚP KẾ TIẾP KHÔNG?  

Có, nhưng chỉ có lớp 5 và 8, để phù hợp với những điều kiện lên lớp của tiểu bang. Để học sinh có thể lên lớp kế tiếp, các 

em phải chứng tỏ đã đạt được các tiêu chuẩn lên lớp của HISD. Các tiêu chuẩn này thường gồm môn học hay môn có 

điểm, các bài thi tiểu bang nếu có, và đi học đều. Tuy nhiên, vì những thay đổi trong lịch trình thi cử của tiểu bang và vì 

thế có sự chậm trễ trong việc nhận kết quả bài thi, các tiêu chuẩn lên lớp đã được thay đổi cho các học sinh lớp 3, 4, 6, và 

7 để không bao gồm số điểm các bài thi STAAR. Ủy Ban Giáo Dục HISD đã có quyết định này trong cuộc họp của ủy 

ban trong tháng Giêng, 2017. Đọc thêm về tiêu chuẩn lên lớp ở đây.  

NẾU CON TÔI RỚT BÀI THI STAAR HOẶC KHÔNG LẤY BÀI THI NÀY, NÓ CÓ ĐƯỢC LÊN LỚP KẾ TIẾP 
KHÔNG? CÓ PHẢI HỌC HÈ KHÔNG? 

Khi một học sinh không đạt được các điều kiện lên lớp của học khu và tiểu bang, nó sẽ được đưa sang Tiểu Ban Xếp Lớp 

trong trường trước khi khởi sự lớp hè để được chính thức duyệt lại điểm hạng, hồ sơ đi học đều, và các bài thẩm định 

khác. Tiểu Ban Xếp Lớp gồm phụ huynh hay giám hộ của học sinh, giáo chức giữ hồ sơ, và hiệu trưởng hay đại diện của 

hiệu trưởng. 

Sau khi duyệt xét, Tiểu Ban Xếp Lớp sẽ có quyết định: cho lên lớp hoặc đòi hỏi học sinh này phải học thêm trong mùa hè. 

Những học sinh nào cần phải học thêm thì được tái thẩm định bởi tiểu ban này vào cuối mùa hè, và một quyết định sau 

cùng cho lên lớp/ở lại lớp được thi hành và phải có sự đồng lòng của tất cả. 

CÓ THỂ NÀO MỘT PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ MUỐN CON EM KHÔNG LẤY BÀI THI STAAR KHÔNG? 

Bài thi tiêu chuẩn thì đòi hỏi trong các trường công ở Texas qua chương trình STAAR được đề ra bởi Luật Giáo Dục 

Texas (Texas Education Code), chương 39 và 19, và Luật Hành Chánh Texas (Texas Administrative Code), chương 101. 

Luật tiểu bang nói rõ là các học sinh không được “không tham gia” bài thi tiêu chuẩn hay bất cứ bài thi nào khác. Khoản 

26.010 Luật Giáo Dục Texas khẳng định: Miễn Trừ Giáo Huấn (a) Một phụ huynh có quyền đưa con em mình tạm thời ra 

khỏi lớp hay sinh hoạt trường mà nó xung khắc với tôn giáo hay những tin tưởng về luân lý của họ nếu cha mẹ hiện diện 

hay trao cho giáo chức của học sinh một tờ giấy có chữ viết cho phép đưa con của họ ra khỏi lớp hay sinh hoạt trường. 

Một phụ huynh không được quyền đưa con em mình ra khỏi lớp hay sinh hoạt trường để tránh việc thi cử hay để ngăn cản 

con mình đừng lấy một môn học cho toàn thể lục cá nguyệt. (b) Khoản này không miễn trừ cho một học sinh không phải 

đạt được trình độ lớp hay điều kiện tốt nghiệp theo phương cách được khu học chánh và cơ quan giáo dục chấp nhận. 

Theo chính sách Ủy Ban Giáo Dục HISD, một phụ huynh hay giám hộ không muốn con em lấy những bài thi phải có của 

tiểu bang thì có thể điền đơn “State Assessments Opt-Out Form.” Đơn này thì không bó buộc và không được coi là một sự 

đồng ý với thỉnh cầu miễn trừ thi. Nó chỉ liệt kê những điều can hệ vì không lấy bài thi mà phụ huynh/giám hộ phải lưu ý. 

Thay vì đơn này, phụ huynh/giám hộ có thể nộp tờ giấy viết tay cho hiệu trưởng. 
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http://www.houstonisd.org/promotionstandards
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21201/Frm%20HISD%20AsmtOptOut%20120715%20V2.pdf


 

 

ĐIỀU GÌ XẢY RA CHO HỌC SINH VÀO NHỮNG NGÀY THI NẾU CHA MẸ KHÔNG MUỐN CON EM THI? 

Nếu một học sinh có mặt trong kỳ thi tiểu bang và không muốn lấy bài thi, một tờ giấy trả lời để trắng – có chữ “S” thay 

cho “scored” – được nộp để chấm điểm như tiểu bang đòi hỏi. Học sinh này sẽ nhận được điểm là số không và là điểm 

thấp nhất cho lớp/môn học này. Nếu một học sinh vắng mặt trong toàn thể kỳ thi tiểu bang, các em sẽ được ghi chữ “A” vì 

vắng mặt. Quyết định này không ảnh hưởng đến trường hay khu học chánh về cách tính toán thành tích, nhưng sẽ ảnh 

hưởng đến tỉ lệ học sinh tham dự bài thi. Điều này áp dụng cho bất cứ ngày nào học bù hay ngày thi lại. Xem chương trình 

thi STAAR ở đây.  

TRƯỜNG CÓ THỂ CUNG ỨNG GÌ CHO NHỮNG HỌC SINH NÀO CÓ ĐI HỌC NHƯNG KHÔNG CÓ MẶT 
VÀO NHỮNG NGÀY THI STAAR? 

Trường có thể ra bài làm ở nhà, các đồ án, v.v., và sẽ cung cấp một khung cảnh giáo dục an toàn cho những học sinh này 

để tự học. Sẽ có không có hậu quả xấu hay biện pháp kỷ luật về phần giáo chức hay ban quản trị trường, tỉ như không 

được ra chơi, với những học sinh nào không tham dự bài thi STAAR. 

NẾU CON EM TÔI KHÔNG LẤY BÀI THI STAAR, ĐIỀU ĐÓ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRƯỜNG HAY KHU 
HỌC CHÁNH KHÔNG? 

Nếu học sinh chọn không thi và vắng mặt trong thời gian thi, sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp đến các thứ hạng giải trình 

trách nhiệm tiểu bang, tuy có thể có ảnh hưởng gián tiếp là các giáo chức và trường sẽ không được tín chỉ của những học 

sinh mà có thể các em này làm được bài thi giỏi. Thêm vào đó, các giáo chức, trường, và phụ huynh/giám hộ sẽ không đo 

lường được chính xác về việc các học sinh có đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang hay không. 

Trong những trường có số đông học sinh không lấy bài thi STAAR, tỉ lệ tham dự bài thi này có thể ảnh hưởng đến thứ 

hạng trách nhiệm liên bang. Thêm vào đó, sự phân tích trình độ học vấn ở trường hay học khu hoặc sự tiến bộ học vấn sẽ 

không bao gồm dữ kiện cho những học sinh này. Các phân tích này được dùng để quyết định về sự hữu hiệu của trường và 

các chương trình giảng dậy học khu cũng như các nỗ lực ở trường, học khu, và tiểu bang. 

Nếu học sinh hiện diện và không lấy bài thi, điểm số không và điểm thấp nhất có thể sẽ bị bao gồm trong việc tính toán 

giải trình trách nhiệm của trường và khu học chánh. 

http://www.houstonisd.org/STAAR

