Thẻ Báo Cáo STAAR Bảo Mật 2019 Dành Cho:

JONATHAN HERNANDEZ-JONES
THÀNH TÍCH TỔNG QUAN CỦA JONATHAN

Tiếng Anh I

Không Đạt

Cấp lớp
Ngày kiểm tra: Mùa xuân
năm 2019

Sinh học

Đại số I

Không Đạt

Cấp lớp
Ngày kiểm tra: Mùa xuân
năm 2019

Gần đạt

Cấp lớp
Ngày kiểm tra: Mùa xuân
năm 2019

Truy cập www.texasassessment.com
và đăng nhập để tìm hiểu thêm.

Từ Ủy viên

Thi cử là một phần của cuộc sống.
Con em chúng ta thực hiện các
bài thi để nhận bằng lái xe, vào đại
học, và thậm chí là để xin việc. Bản
thân là phụ huynh của bốn đứa trẻ,
tôi biết rằng không bài thi nào có
thể cho tôi biết mọi thứ về con em
tôi. Nhưng các bài thi STAAR được
thiết kế để cung cấp thông tin hữu
ích về những gì con em chúng ta
đã học được và mức độ chuẩn bị
sẵn sàng của con cho những điều
sắp tới.

Tiếng Anh II

Đạt

Cấp lớp
Ngày kiểm tra: Tháng
5 năm 2019

MÃ TRUY CẬP
RIÊNG CỦA
JONATHAN

Những học sinh ở cấp độ đạt hoặc
thành thạo kiến thức khi tốt nghiệp
trung học phổ thông có nhiều hơn
60% cơ hội hoàn thành các lớp đại
học của các em, tăng đáng kể thu
nhập suốt đời và triển vọng thành
công. Báo cáo này nhằm cung cấp
cho quý vị thông tin về chất lượng
học tập của con em quý vị trong
phạm vi tài liệu học tập của năm
nay ở trường và cách quý vị có thể
giúp con em quý vị học được nhiều
hơn nữa.

Lịch sử Hoa Kỳ

Thành thạo

Cấp lớp
Ngày kiểm tra: Mùa xuân
năm 2019

28Q735
Ý nghĩa của Kết quả

Báo cáo này cho biết con em quý vị đã
thể hiện như thế nào trong bài đánh giá.
Có bốn cấp độ thành tích.

MỨC ĐỘ THÀNH THẠO
Thể hiện sự thành thạo kiến thức
và kỹ năng của khóa học — học
sinh đang đi đúng hướng để
sẵn sàng vào đại học và cho sự
nghiệp.
MỨC ĐỘ ĐẠT
Có kiến thức vững vàng về nội
dung khóa học – học sinh đã sẵn
sàng để lên lớp tiếp theo.
MỨC ĐỘ GẦN ĐẠT

Mike Morath, Ủy viên Giáo dục

Tận dụng Thời gian Trong Cuộc họp Phụ huynh
Các Câu hỏi Mẫu để Hỏi Giáo viên:
• Con em tôi có vẻ thích thú với điều gì nhất tại trường học?
• Con em tôi có bạn thân ở lớp hoặc ở trường không?
• Việc quan trọng nhất mà tôi có thể làm để chuẩn bị cho con em tôi vào
đại học hoặc đi làm là gì?
• Con em tôi có đang nỗ lực hết sức không?
• Con em tôi có thể cần làm những gì mà con chưa làm?
• Con em tôi hoàn thành bài tập trên lớp ở mức độ nào?

Có một chút kiến thức về nội
dung khóa học, nhưng có thể còn
thiếu các phần quan trọng – học
sinh cần được hỗ trợ thêm trong
năm tới.
MỨC ĐỘ KHÔNG ĐẠT
Không cho thấy có kiến thức cơ
bản theo các yêu cầu của khóa
học – học sinh có thể cần sự hỗ
trợ đáng kể trong năm tới.

Những Bài Kiểm tra Cuối Khóa học (EOC)
JONATHAN HERNANDEZ-JONES
Mã Học sinh: *****0230
Tiếng Anh I

LỚP 9

Mã Học sinh Địa phương: ---

Quận: 258-999 ZZ CRUSE ISD

Ngày kiểm tra: Mùa xuân năm 2019

KHÔNG ĐẠT

ĐIỂM
2534

CẤP LỚP

Con em quý vị đã đạt điểm bằng
hoặc cao hơn 0% tất cả các học
sinh làm bài kiểm tra này.

Không Đạt Cấp lớp
(1152–3774)

Đang đạt

Gần đạt Cấp lớp
(3775–3999)

Đạt Cấp lớp
(4000–4690)

Thành thạo Cấp lớp
(4691–6314)

Các Mục Kiến thức và Kỹ năng cho Tiếng Anh I
Viết văn

Trắc nghiệm

Soạn thảo

Hiểu/Phân tích
Các Thể loại

Hiểu/Phân tích
Các Văn bản
Văn học

Hiểu/Phân tích Các
Văn bản Thông tin

Soát lại bài

Chỉnh sửa

6 trên
16 điểm

Đúng 0
trên 8

Đúng 0
trên 13

Đúng 0
trên 13

Đúng 0
trên 9

Đúng 0
trên 9

Đại số I

Ngày kiểm tra: Mùa xuân năm 2019

Quy Trình Dự Kiến

KHÔNG ĐẠT

ĐIỂM
3065

CẤP LỚP

Con em quý vị đã đạt điểm bằng
hoặc cao hơn 1% tất cả các học
sinh làm bài kiểm tra này.

Không Đạt Cấp lớp
(1406–3549)

Gần đạt Cấp lớp
(3550–3999)

Đạt Cấp lớp
(4000–4332)

Thành thạo Cấp lớp
(4333–6100)

Đang đạt

Các Mục Kiến thức và Kỹ năng cho Đại số I
Số và Các Phương
pháp Đại số

Mô tả và Vẽ đồ thị
Hàm tuyến tính,
Phương trình và Bất
phương trình

Viết và Giải Các Hàm
tuyến tính, Phương
trình và Bất phương
trình

Các Hàm và
Phương trình Bậc hai

Các Hàm và
Phương trình Mũ

Đúng 2
trên 11

Đúng 2
trên 12

Đúng 2
trên 14

Đúng 2
trên 11

Đúng 2
trên 6

Sinh học

Ngày kiểm tra: Mùa xuân năm 2019

GẦN ĐẠT

ĐIỂM
3637

CẤP LỚP

Con em quý vị đã đạt điểm bằng
hoặc cao hơn 16% tất cả các học
sinh làm bài kiểm tra này.

Không Đạt Cấp lớp
(1348-3549)

Gần đạt Cấp lớp
(3550–3999)

Đạt Cấp lớp
(4000-4575)

Thành thạo Cấp lớp
(4576–6205)

Điều Chỉnh Không Theo Tiêu Chuẩn

Các Mục Kiến thức và Kỹ năng cho Sinh học
Cấu trúc và
Chức năng Tế bào

Cơ chế
Di truyền

Sự Tiến hóa
và Phân loại
Sinh học

Các Quy trình
và Hệ thống
Sinh học

Sự Phụ thuộc Lẫn
nhau trong Hệ thống
Môi trường

Đúng 0
trên 11

Đúng 10
trên 11

Đúng 10
trên 10

Đúng 1
trên 11

Đúng 2
trên 11

28Q735

Quý vị muốn biết những câu JONATHAN trả lời không
chính xác? Hãy sử dụng mã này để đăng nhập.

TexasAssessment.com

Những Bài Kiểm tra Cuối Khóa học (EOC)
JONATHAN HERNANDEZ-JONES
Khuôn viên trường: 002 ZOMBIE H S

Tiếng Anh II

LỚP 9

Nhóm Lớp: SEC USHIST STAAR ONL

Ngày Báo cáo: MÙA XUÂN NĂM 2019

Ngày kiểm tra: Mùa xuân năm 2019

Trực Tuyến với Hỗ Trợ Nhúng

ĐẠT

ĐIỂM
4083

CẤP LỚP
Con em quý vị đã đạt điểm bằng
hoặc cao hơn 61% tất cả các học
sinh làm bài kiểm tra này.

Không Đạt Cấp lớp
(973–3774)

Đang đạt

Gần đạt Cấp lớp
(3775–3999)

Đạt Cấp lớp
(4000–4830)

Thành thạo Cấp lớp
(4831–6451)

Các Mục Kiến thức và Kỹ năng cho Tiếng Anh II
Viết văn

Trắc nghiệm

Soạn thảo

Hiểu/Phân tích
Các Thể loại

Hiểu/Phân tích
Các Văn bản Văn
học

Hiểu/Phân tích Các
Văn bản Thông tin

Soát lại bài

Chỉnh sửa

10 trên
16 điểm

Đúng 8
trên 8

Đúng 13
trên 13

Đúng 13
trên 13

Đúng 5
trên 9

Đúng 0
trên 9

Lịch sử Hoa Kỳ

Ngày kiểm tra: Mùa xuân năm 2019

THÀNH THẠO

ĐIỂM
4581

CẤP LỚP

Con em quý vị đã đạt điểm bằng
hoặc cao hơn 81% tất cả các
học sinh làm bài kiểm tra này.

Không Đạt Cấp lớp
(946–3549)

Gần đạt Cấp lớp
(3550–3999)

Đạt Cấp lớp
(4000–4439)

Thành thạo Cấp lớp
(4440–6428)

Đang đạt

Các Mục Kiến thức và Kỹ năng cho Lịch sử Hoa Kỳ
Lịch sử
Đúng 21
trên 30

Địa lý và Văn hóa

Chính phủ và Quyền
Công dân

Kinh tế, Khoa học, Công nghệ
và Xã hội

Đúng 12
trên 12

Đúng 10
trên 10

Đúng 14
trên 16

Đây là một số sách được khuyến nghị cho JONATHAN.
A Tree Grows
In Brooklyn

SMITH

810L
SILKO

Ceremony

890L

Obasan

KOGAWA

Journey to
the Center
of the Earth

28Q735

990L
VERNE

1030L

Pride and
Prejudice

1070L

The Count of
Monte Cristo

1080L

Great
Expectations

1090L

King Lear

AUSTEN

Thang Đánh giá
Lexile Hiện tại:

1065L

Thang Đánh giá
Quantile Hiện tại:

990Q

DUMAS

DICKENS

SHAKESPEARE

1180L

Tìm hiểu thêm về thang đánh giá Lexile và Quantile
cũng như cách sử dụng chúng để giúp con em quý
vị thành công tại TexasAssessment.com.

Tìm thêm các sách ở cấp độ đọc của JONATHAN
bằng cách sử dụng công cụ Find a Book (Tìm Sách).

TexasAssessment.com

NGUỒN THÔNG TIN DÀNH RIÊNG CHO JONATHAN
Kế hoạch cho Đại học

Chuẩn bị cho Sự nghiệp

Các Chiến lược để Thành công ở Đại học

Các Hoạt động Lên Kế hoạch cho Sự nghiệp

Tìm hiểu về các trường Đại học và các Chương trình
Bằng cấp

Tìm hiểu các Lựa chọn Nghề nghiệp

•

Tham gia vào một hội chợ giới thiệu đại học và việc làm
để tìm hiểu về các trường đại học, các chương trình cấp
bằng và các yêu cầu tuyển sinh.

•

Nghiên cứu các nghề nghiệp và việc làm dựa trên sở
thích và mong muốn về lối sống của em, hoặc hỏi về cơ
hội thực tập tại địa phương.

•

Tham gia một “chuyến thăm quan ảo” các trường đại học
mà em quan tâm, hoặc ghé thăm một trường đại học địa
phương với cha mẹ của em.

•

Đăng ký tham gia khóa học Giáo dục Nghề nghiệp và
Kỹ thuật (Career and Technical Education, CTE) có liên
quan đến sở thích nghề nghiệp của em.

Chuẩn bị cho Đại học khi đang học Trung học
Phổ thông

Lập kế hoạch Chương Trình Học Tập

•

Tìm hiểu những khóa học nâng cao ví dụ như các lớp
học Thi Đầu vào Nâng cao và Bằng Tú tài Quốc tế và các
lựa chọn tín chỉ kép được một trường đại học cộng đồng
địa phương cung cấp.

•

Xem lại quyết định lựa chọn của em để đảm bảo rằng
quyết định đó phù hợp với những sở thích nghề nghiệp
của em.

•

Chuẩn bị cho các bài đánh giá năng lực đầu vào đại học
như SAT, ACT hay Đánh giá Sáng kiến Thành công của
Texas (Texas Success Initiative Assessment , TSIA).

•

Đăng ký một chuỗi các khóa học tập trung của CTE có
thể giúp em nhận được các chứng nhận theo ngành
công nghiệp và các cơ hội học thông qua làm việc.

Xây dựng một Hồ sơ Cá nhân để vào Đại học

Khám phá Các Cơ Hội Nghề Nghiệp

•

Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và cơ hội phục
vụ cộng đồng (các trường đại học tìm kiếm những học
sinh có thể trở thành người lãnh đạo năng động trong
trường).

•

Tham gia một Tổ chức Nghề nghiệp và Kỹ thuật Sinh
viên (Career and Technical Student Organization) ở đó
em có thể áp dụng các kỹ năng chuẩn bị cho sự nghiệp
của em thông qua các hoạt động thực tế.

•

Tham gia một chương trình nâng cao vào mùa hè (tìm
hiểu các cơ hội tại các trường đại học địa phương và học
khu địa phương của em.)

•

Cân nhắc tham gia vào các chương trình xây dựng kỹ
năng nghề nghiệp mùa hè do các doanh nghiệp hoặc
các tổ chức khác tổ chức.

Lập Kế hoạch cho Đại học và Sự nghiệp
Các Câu hỏi Gợi ý để Hỏi Cố vấn Trường Trung học Phổ thông của Em
1. Em cần phải tìm hiểu thêm về các lựa chọn trường đại học và nghề nghiệp. Hội chợ về đại học và nghề nghiệp diễn ra khi nào?
2. Những cơ hội Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (Career and Technical Education, CTE) nào được cung cấp tại trường học của
em mà em có thể nhận được chứng nhận theo ngành công nghiệp hoặc cơ hội học tập theo việc làm?
3. Em có thể học các lớp học nào khác có tín chỉ đại học và chuẩn bị cho nghề nghiệp trong năm lớp 10, 11 và 12? Em nên chuẩn
bị như thế nào cho các khóa học tín chỉ kép hoặc Thi Đầu vào Nâng cao (Advanced Placement)?
4. Làm thế nào để em đăng ký dự thi các bài đánh giá năng lực đầu vào đại học như SAT, ATC hay TSIA? Em nên chuẩn bị như thế
nào cho các bài đánh giá đó? Có hỗ trợ tài chính nào không?
5. Em có thể tìm thông tin về các chương trình nâng cao mùa hè ở địa phương và các chương trình xây dựng kỹ năng nghề nghiệp
ở đâu?
6. Làm thế nào để em nộp đơn xin cấp học bổng? FAFSA là gì? Làm thế nào để em nộp đơn đăng ký FAFSA?

