
 

 

February 1, 2019 

 

Quý Phụ Huynh Thân Mến: 

 

Insert Name of Campus chia sẻ thông tin về khu học chánh và trường của con em quý vị theo sự bó buộc 

của luật liên bang “Every Student Succeeds Act” (ESSA) năm 2015. Các Báo Cáo của Liên Bang cho các 

tiểu bang, khu học chánh, và mỗi trường trong học khu thì hiện có trong trang mạng của Nha Giáo Dục 

Texas: https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/frc/2018/srch.html . 

 

Thông tin trong các báo cáo này gồm: 

• Phần I: “Student Achievement by Proficiency Level” (thành tích học sinh qua mức độ thông 

thạo) – Cho biết sự thi hành bài “State of Texas Assessment of Academic Readiness” (STAAR) 

và kết quả tham gia của từng môn thi và cấp lớp thi. 

Báo cáo về sự tham gia này còn bao gồm những báo cáo về sự tham gia kế hoạch giáo dục cá biệt 

“Children with Individualized Education Plans” (IEPs) theo loại thẩm định. 

• Phần II: “Student Achievement and State Academic Annual Measurable Objectives” 

(AMOs – thành tích học sinh và các môn có thể đo lường của tiểu bang) – Cung cấp các kết quả 

AMO và bảng kết quả làm bài STAAR cho từng môn thi trong phần trách nhiệm. Phần này còn 

bao gồm tỉ lệ tham dự bài STAAR về môn đọc sách/Anh Văn và toán, việc sử dụng các bài thi 

thay thế, cộng với tỉ lệ tốt nghiệp bốn năm và năm năm. 

• Phần III: “Priority and Focus Schools” (các trường ưu tiên và tiêu điểm) – Cung cấp thông tin 

về các trường ưu tiên và tiêu điểm. Các trường ưu tiên thuộc 5% các trường Title I có thành tích 

thấp nhất về môn đọc sách và toán và tỉ lệ tốt nghiệp. Các trường tiêu điểm thuộc 10% các trường 

Title I, tuy chưa được coi là trường ưu tiên, nhưng có khoảng cách rộng nhất về thành tích học 

sinh và các mục tiêu an toàn.  

• Phần IV: “Teacher Quality Data” (phẩm chất giáo chức) – Cung cấp thông tin về phẩm chất 

giáo chức theo ba phần: 

Phần A – Số Phần Trăm Giáo Chức Có Bằng Cấp Cao – Các đặc tính chuyên môn của các giáo 

chức cấp tiểu và trung học trong Texas 

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/frc/2018/srch.html


Phần B và C – Giáo Chức có Chứng Chỉ Khẩn Trương/Tạm Thời, Các Báo Cáo Tóm Lược về 

Mức Độ Nghèo Cao/Thấp – Số phần trăm các giáo chức tiểu và trung học có chứng chỉ khẩn 

trương hay tạm thời, được phân chia bởi so sánh các trường có mức độ nghèo cao với các trường 

có mức độ nghèo thấp 

• Phần V: “Graduates Enrolled in Texas Institution of Higher Education” (IHE – học sinh tốt 

nghiệp ghi danh các trường cao học ở Texas) – Cho biết số phần trăm những học sinh nào ghi 

danh và bắt đầu theo học ở một viện cao học trong Texas sau khi tốt nghiệp trung học. 

• Phần VI: “Statewide National Assessment of Educational Progress (NAEP) Results (kết quả 

thẩm định sự tiến bộ giáo dục của quốc gia trên toàn tiểu bang) – Cung cấp các kết quả mới nhất 

của NAEP cho tiểu bang Texas về kết quả môn đọc sách và toán cũng như tỉ lệ tham dự, được 

phân chia theo nhóm học sinh. 

 

Nếu quý vị gặp khó khăn để lấy thông tin này từ trang mạng, có thể lấy các bản sao báo cáo này ở văn 

phòng khu học chánh hoặc trường. Nếu quý vị có những thắc mắc về thông tin này, vui lòng liên lạc 

Insert contact information. 

 

Trân trọng, 

Gretchen Kasper-Hoffman 


