
Phụ huynh có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc 
thúc đẩy con em tiến triển trong học tập và có cuộc sống tốt 
đẹp nói chung.  Sau đây là một số đề nghị với phụ huynh:  

 Gặp gỡ thầy cô giáo của con em khi cần thiết để 
thảo luận về sự tiến triển của các em.  Hỏi thầy 
cô đề nghị các sinh hoạt cho các em làm ở nhà 
để giúp chuẩn bị cho bài kiểm tra và cải tiến sự 
hiểu biết của các em về các việc làm ở trường.  
 

 Cho các em một nơi yên tĩnh, thoải mái để học hành 
ở nhà.  

 
 Bảo đảm cho các em được nghỉ ngơi 

đầy đủ trong những ngày đi học, nhất 
là những ngày làm kiểm tra. Trẻ em 
nào mệt mỏi thì ít có thể chú ý trong lớp, hoặc làm 
được các yêu cầu của bài kiểm tra. 

 
 Khuyến khích con em ăn uống theo chế độ bổ 

dưỡng đầy đủ và thích hợp.  Một cơ thể khỏe mạnh 
đưa đến một tinh thần lành mạnh và tích cực. 

 
 Gợi ý cho con em các sách vở và tạp chí ở thư viên 

công cộng để các em đọc ở nhà. 

các cách nào phu huynh có thê 
giúp hoc sinh chuân bi tôt cho bài 
kiêm tra này?  
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 Khi làm bài kiểm tra MAP, một số câu hỏi thì dễ và một số câu hỏi 
khác sẽ khó hơn.  Học sinh sẽ không có được tất cả các câu trả lời 
đúng, nhưng điều này không sao.   

 Nếu học sinh không biết trả lời cho một câu hỏi nào, các em nên cố 
gắng loại trừ các câu trả lời khác, rồi chọn câu trả lời tốt nhất trong 
số các câu trả lời còn lại.  

 Học sinh cʣn thiʽ t phʟ i trả lời hết tất cả các câu hỏi để hoàn tất bài 
kiểm tra.   

 Học sinh nên cố gắng hết sức khi làm bài kiểm tra này. 

MAP Là Gì? 

MAP được viết tắt từ “Measures of Academic Progress.” Học sinh làm 
bài kiểm tra này trên máy vi tính cho các môn Toán, Tập Đọc và Sử 
Dụng Sinh Ngữ. Đây là một bài kiểm tra, SAUSD dùng để đo sự tiến 
triên trong học tập của học sinh. Kiểm tra này giúp thầy cô giáo 
xác định từng học sinh hiện đang sẵn sàng học tập ở mức nào.  

CHÚNG TA CÓ THỂ TRÔNG ĐỢI GÌ Ở MAP 

Bài kiêm tra này kéo dài bao lâu? 
Mặc dù không giới hạn thời gian, kiểm tra này thường đòi hỏi học sinh 
khoảng một giờ để hoàn tất mỗi bài. Một số học sinh làm bài kiểm tra 
này nhanh hơn, trong khi một số khác có thể cần thời gian lâu hơn. 



SAUSD kiểm tra học sinh vào đầu niên học trong mùa Thu, mùa Đông, 
và vào cuối niên học trong mùa Xuân.   

MAP kiêm tra các môn hoc nào? 

Chúng tôi dùng kiểm tra MAP cho các môn Toán, Tʩp Đˎ c và 
Sử Dụng Sinh Ngữ đ  theo dõi quá trình và sئ ti  n tri  n 

của học sinh. 

HỌC SINH NÀO LÀM KIÊM TRA MAP? 

 TK – Lớp 3 sẽ kiểm tra môn Toán (Tập đọc là môn tùy ý) 
 Lớp 4-5  sẽ làm kiểm tra môn Toán và Tập đọc 
 Lớp 6 – 10 sẽ làm kiểm tra môn Toán và Tập đọc (Sử dụng 

Sinh Ngữ là môn tùy ý). 
 Lớp 11 & 12 kiểm tra tùy ý (tùy theo quyʽ t đ n̩h cˮ a t˥˥˩ng 

trường trung học). 

ĐIÊM RIT LÀ GÌ? 

Sau khi hoàn tất bài kiểm tra MAP, học sinh sẽ có điểm RIT.  Điểm RIT 
là một sự phỏng đoán về trình độ giảng dạy đối với một học sinh. Đây là 
trình độ mà học sinh trả lời câu hỏi đúng 50% của lần kiểm tra, để cho 

thầy cô giáo biết được học sinh đang sẵn sàng để học tập gì. Tỷ 
lệ RIT rất giống như feet và inches trên thước đo nhằm giúp đo 
sự tiến triển từ năm này sang năm kế tiếp.  Tỷ lệ RIT cũng 
còn đo quá trình và sự tiến triển của học sinh trong học tập qua 
mỗi năm. Chúng tôi mong đợi điểm RIT gia tăng theo thời gian.  
Điển hình, các học sinh nhỏ hơn thể hiện tiến triển trong một 
năm nhiều hơn so với các học sinh lớn hơn.  Các học sinh đạt 
điểm RIT cao hơn thường cho thấy sự tiến triển ít hơn. 

HOC SINH LÀM KIÊM TRA BAO NHIÊU 
LÂN VÀ KHI NÀO? 

      Mùa Thu          Đông            Xuân  

Giống như bác sĩ có biểu đồ cho thấy chiều cao phổ biến nhất của con 
người ở một số tuổi nhất định, các bảng dưới đây cho thấy điểm RIT 
trung bình của các học sinh cùng cấp lớp được kiểm tra trên cả nước.  

GHI NHỚ  ... 
Một bài kiểm tra điểm thấp không làm cho quý vị phải lo lắng ngay. 
Giống như người lớn, học sinh cũng có ngày thuận lợi và ngày không 
thuận lợi với em và kết quả kiểm tra không phải luôn luôn chỉ ra những 
gì em biết. Thái độ của học sinh đối với kiểm tra cũng có thể ảnh 
hưởng đến điểm của em. Do đó, sự tiến triển qua thời gian là một sự 
đo lường tốt hơn việc học tập của học sinh.   

Điển Hình Tình Trạng TẬP ĐỌC                    
Của Học Sinh 2015  

 Lớp Tr/Bình   
Mùa Thu  

Tr/ Bình  Mùa 
Đông  

Tr/Bình       
Mùa Xuân 

K 141.0 151.3 158.1 
1 160.7 171.5 177.5 
2 174.7 184.2 188.7 
3 188.3 195.6 196.6 
4 198.2 203.6 205.9 
5 205.7 209.8 211.8 
6 211.0 214.2 215.8 
7 214.0 214.2 218.2 
8 217.2 219.1 220.1 
9 220.2 221.3 221.9 

10 220.4 221.0 221.2 
11 222.6 222.7 222.3 

 Điển Hình Tình Trạng TOÁN                          
Của Học Sinh 2015  

 Lớp Tr/Bình   
Mùa Thu  

Tr/ Bình        
Mùa Đông  

Tr/Bình        
Mùa Xuân 

K 140.0 151.5 159.1 
1 162.4 173.8 180.8 
2 176.9 186.4 192.1 
3 190.4 198.2 203.4 
4 201.9 208.7 213.5 
5 211.4 217.2 221.4 
6 217.6 222.1 225.3 
7 222.6 226.1 228.6 
8 226.3 229.1 230.9 
9 230.3 232.2 233.4 
10 230.1 231.5 232.4 
11 233.3 234.4 235.0 

       Điêm RIT Mùa Xuân SĂn Sàng cho Đai HỌC 

Bảng dưới đây cho thấy điểm RIT Mùa Xuân tối thiểu đối với các học sinh có vẻ đã 
sẵn sàng cho đại học.  Các điểm RIT liệt kê giữa khoảng phần trăm tỷ lệ 61 đến 84 
cho môn Toán và giữa khoảng phần trăm tỷ lệ 59 đến 75 cho môn Tập Đọc. 

TẬP ĐỌC  
 Lớp *ACT > 22  

5 215 218 
6 220 223 
7 224 227 
8 227 230 
9 230 233 

TOÁN HỌC 
 Lớp *ACT > 22  

5 226 230 
6 232 237 
7 238 243 
8 243 248 
9 246 252 

* ACT là một kiểm tra thành quả, được sử dụng để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh với đại học.  

ĐIỂM RIT ĐIỂN HÌNH LÀ GÌ? 


