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Kính gửi Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ, 
 

Vào ngày 23 tháng 4, 2013, Cơ Quan Giáo Dục tiểu bang Texas (Texas Education Agency) công bố một hệ thống giải trình mới 

của tiểu bang dành cho các học khu, các trường và các trường hiến chương của tiểu bang Texas. Hệ thống giải trình mới này sử 

dụng một khuôn khổ chỉ số thành tích xếp hạng bốn lĩnh vực—Thành Tích của Học Sinh, Tiến Bộ của Học Sinh, Lấp Những 

Khoảng Trống về Thành Tích, và Chuẩn Bị Sau Trung Học: 
 

Chỉ số 1: Thành Tích của Học Sinh. Thể hiện thông tin nhanh về thành tích ở mọi môn học, cả ở các bài thi đánh giá tổng 

quát lẫn các bài thi đánh giá thay thế, theo một tiêu chuẩn thành tích đã đặt ra. 
 

Chỉ số 2: Tiến Bộ Của Học Sinh. Cung cấp cơ hội cho các trường có những trình độ khác nhau thể hiện những tiến triển đã 

đạt được, không phụ thuộc vào các mức thành tích chung.   

 

Chỉ số 3:  Lấp Những Khoảng Trống về Thành Tích. Nhấn mạnh đến thành tích học tập nâng cao của nhóm học sinh có bất 

lợi về kinh tế và các nhóm học sinh theo chủng tộc/sắc tộc có thành tích thấp nhất ở cấp trường hoặc học khu. 
 

Chỉ số 4:  Chuẩn Bị Sau Trung Học. Bao gồm các số đo khi hoàn thành trung học, và, kể từ năm 2014, thành tích theo Các 

Đánh Giá về Chuẩn Bị về Mặt Học Tập của Tiểu Bang Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, 

STAAR) theo tiêu chuẩn về chuẩn bị sau trung học. Chỉ số này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc học sinh 

nhận được bằng tốt nghiệp trung học, cung cấp nền tảng cần thiết để thành công ở đại học, trong lực lượng lao động, 

trong các chương trình đào tạo nghề hoặc trong quân đội. 
 

Các thứ hạng đầu tiên theo hệ thống mới này đã được công bố. Các trường được xếp hạng là “Đáp Ứng Tiêu Chuẩn” nếu điểm 

số của họ đối với từng chỉ số là bằng hoặc cao hơn các mục tiêu do tiểu bang đặt ra, hoặc “Cần Cải Thiện” nếu điểm số của họ 

ở một hoặc nhiều chỉ số thấp hơn các mục tiêu của tiểu bang.  
 

Các trường nào nhận được thứ hạng giải trình là "Đáp Ứng Mục Tiêu" cũng đủ điều kiện được xếp hạng phân biệt như sau vào 

năm 2013:  

• Tiến Bộ của Học Sinh 25% Cao Nhất  

• Thành Tích Học Tập ở Môn Đọc/Ngữ Văn Anh (Academic Achievement in Reading/English Language Arts, ELA)  

• Thành Tích Học Tập ở Môn Toán  
 

Xếp hạng phân biệt trường dựa trên thành tích của trường liên quan đến một nhóm các trường để so sánh. Các trường được đánh 

giá theo các quy định giải trình về giáo dục thay thế không đủ điều kiện được xếp hạng phân biệt. 
 

Thông tin về việc trường của con quý vị đạt thành tích như thế nào theo hệ thống giải trình này được cung cấp trên tài liệu kèm 

theo CƠ QUAN GIÁO DỤC TIỂU BANG TEXAS - Tóm Tắt Giải Trình năm 2013. Để biết thêm thông tin về hệ thống Giải Trình 

năm 2013, vui lòng truy cập trang mạng nghiên cứu của HISD tại: http://www.houstonisd.org/Page/90761. 
 

 Trân trọng kính chào, 

 

 Hiệu trưởng 
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