
 

 

TIÊU CHUẨN LÊN LỚP CHO CÁC LỚP 3, 4, 6, VÀ 7 NIÊN KHÓA 2015-2016 

Học sinh trong các lớp 3, 4, 6, và 7 không phải đậu bài thi STAAR để được lên lớp 

Để học sinh HISD được lên lớp, các em phải chứng tỏ đã đạt được Tiêu Chuẩn Lên Lớp của HISD  gồm điểm 

hạng trong lớp, điểm bài thi tiểu bang, và đi học đều. Muốn biết thêm thông tin, hãy đọc trong trang 

www.HoustonISD.org/PromotionStandards. 

 

Ủy Ban Giáo Dục HISD đã tán thành thay đổi các tiêu chuẩn lên lớp của các lớp 3, 4, 6, và 7 vào ngày 15 tháng 

Mười Hai, 2015, cuộc họp của ủy ban vì những thay đổi trong lịch trình thi cử 2016 của tiểu bang. Vì ngày thi lại 

bài STAAR về môn toán và đọc sách cho những lớp nói trên hiện thời vào cuối niên khóa, các kết quả bài thi có 

sớm nhất là 31 tháng Năm, 2016. Vì sự kiện là ngày cuối niên khoá là 25 tháng Năm và lớp hè khởi sự vào ngày 

1 tháng Sáu, các kết quả này sẽ nhận được quá trễ để có những quyết định về việc lên lớp/ở lại lớp dựa trên các 

kết quả bài thi STAAR. Vì sự chậm trễ báo cáo này, ủy ban quyết định rằng dữ kiện bài STAAR sẽ không 

được coi là một tiêu chuẩn lên lớp cho các học sinh lớp 3, 4, 6, và 7 trong niên khoá 2015-2016. 

 

Tuy nhiên, học sinh các lớp 5 và 8 vẫn phải đậu các bài thi STAAR để được lên lớp. Những học sinh nào thi rớt 

kỳ thi STAAR lần đầu vào tháng Ba thì phải thi lại vào tháng Năm và phải dự tính học hè cho đến khi có kết quả 

từ tiểu bang cho biết em đã đậu được bài thi lại. 

 

Sau đây là các tiêu chuẩn lên lớp của Khu Học Chánh Houston (HISD) cho niên khoá 2015-2016. Nếu con 

em quý vị không đạt được các tiêu chuẩn lên lớp được nói rõ dưới đây, trường sẽ liên lạc với quý vị để 

cho biết những cơ hội cho con em quý vị được học thêm: 

  
Tiêu Chuẩn Lên Lớp Các Lớp 1 và 2 

 Học sinh phải đậu bài High Frequency Word Test (các chữ thường dùng) - Nhận biết và đọc được 

những chữ thường xuất hiện trong bài viết và lời nói. 

 Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số 

điểm trung bình là 70 hay cao hơn về đọc sách, văn phạm, toán, khoa học và xã hội học. 

 Học sinh phải đi học đầy đủ * 

Tiêu Chuẩn Lên Lớp Các Lớp 3 và 4 

 Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số 

điểm trung bình là 70 hay cao hơn về đọc sách, các ngôn ngữ khác, toán, khoa học và xã hội học. 

 Học sinh phải đi học đầy đủ *  

Tiêu Chuẩn Lên Lớp Lớp 5 

  Học sinh phải đậu bài STAAR (State of Texas Assessment of Academic Readiness ) về đọc sách và toán 

 Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số 

điểm trung bình là 70 hay cao hơn trong ba của bốn môn chính: ngữ vựng (điểm trung bình đọc sách và 

Anh ngữ), toán, khoa học và xã hội học. 

 Học sinh phải đi học đầy đủ * 

Tiêu Chuẩn Lên Lớp Các Lớp 6 và 7 
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 Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số 

điểm trung bình là 70 hay cao hơn trong môn đọc sách, các ngôn ngữ khác, toán, khoa học và xã hội 

học. 

 Học sinh phải đi học đầy đủ * 

Tiêu Chuẩn Lên Lớp Lớp 8 

 Học sinh phải đậu bài STAAR về đọc sách và toán 

 Tiểu bang đòi hỏi một số điểm trung bình hàng năm là 70 hay cao hơn và địa phương đòi hỏi một số 

điểm trung bình là 70 hay cao hơn trong ba của bốn môn chính: ngữ vựng (điểm trung bình đọc sách và 

Anh ngữ), toán, khoa học và xã hội học. 

 Học sinh phải đi học đầy đủ * 

Tiêu Chuẩn Lên Lớp Các Lớp 9 – 12 

 Học sinh phải đậu bài các bài thi cuối môn EOC của STAAR: đại số I, sinh học, Anh Ngữ I, Anh Ngữ II, 

và sử Hoa Kỳ 

 Học sinh được lên lớp dựa trên tổng số tín chỉ tích lũy được trước khi bắt đầu niên khoá tới 

 Tín chỉ từng môn có thể kiếm được qua số điểm thi 70% hay cao hơn và đi học đầy đủ *. 

* Đi học đầy đủ: Tổng số lần vắng mặt không có phép của một học sinh thì không được quá 10% những 

ngày có lớp. 


