
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VỀ BÁO CÁO LEAP CỦA HỌC SINH

ĐỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC SINH
Ở phía trên cùng của mỗi báo cáo là thông tin về thành tích chung của con bạn, bao gồm cấp độ thành tích chung, điểm tổng hợp, và những trợ giúp con 
bạn sẽ cần dựa vào kết quả bài kiểm tra. Phần này cũng bao gồm thành tích trung bình của quận và bang để phụ huynh có thể so sanh kết quả con mình với các 
học sinh cùng khối lớp và môn học.

THÀNH TÍCH CHUNG CỦA HỌC SINH TRUNG BÌNH QUẬN TRUNG BÌNH BANG

ĐIỂM

714
Con bạn đạt 714 trên thang điểm từ 650 đến 850, và xếp vào bậc Gần Đạt Căn Bản. 
Học sinh ở cấp bậc này sẽ cần hỗ trợ lớn để chuẩn bị cho những trình độ khó hơn 
ở trong lĩnh vực này.

ĐIỂM

731
ĐIỂM

743

Bảng bên dưới liệt kê giải thích mỗi cấp độ thành tích có nghĩa là gì,  
xét về mặt học sinh có đáp ứng yêu cầu về điểm số và môn học không.

CAO CẤP 

(790-850)
Vượt mong đợi

NẮM VỮNG 

(750-789)
Đạt mong đợi

CĂN BẢN 

(725-749)
Vừa đạt mong đợi

GẦN ĐẠT CĂN BẢN 

(700-724)
Đạt được một phần mong đợi

KHÔNG VỪA Ý 

(650-699)
Không đạt mong đợi

Thành tích cũng được chia nhỏ thành các mục trong mỗi môn học, như 
là ví dụ bên phải. Trong mỗi mục, con bạn sẽ được xếp loại từ một đến ba 
sao, với ghi chú về thành tích trong lĩnh vực cụ thể đó và hỗ trợ học sinh 
sẽ cần đến để phát triển.

THÀNH TÍCH ĐỌC
PHẦN TRĂM HỌC SINH Ở MỖI CẤP BẬC TRÊN TOÀN BANG

30% 50% 20%
VĂN CHƯƠNG

Ở lĩnh vực này, con bạn có khả năng đọc và phân tích truyện giả 
tưởng, kịch, và thơ phù hợp với khối lớp rất tốt và sẵn sàng cho 
những môn học cao hơn.

VĂN HỌC THÔNG TIN
Con bạn có thể đọc và phân tích thông tin thực tế phù hợp 
với khối lớp, bao gồm lịch sử, khoa học, nghệ thuật và âm nhạc. 
Con bạn có thể cần thêm hỗ trợ để sẵn sàng cho những môn 
học khó hơn.

TỪ VỰNG

Con bạn cần hỗ trợ lớn trong việc sử dụng hoàn cảnh để xác định 
ý nghĩa của từ và cụm từ trong các đoạn văn phù hợp với trình độ 
khối lớp.

SỬ DỤNG KẾT QUẢ NHƯ THẾ NÀO
Điểm số và xếp hạng sẽ được sử dụng để giúp giáo viên xác định học sinh cần 
trợ giúp thêm hay cần bài tập khó hơn trong mỗi môn học. Thông tin cũng sẽ 
được sử dụng để đánh giá trường và quận giúp đỡ học sinh đạt thành tích cao 
hơn như thế nào.

Là phụ huynh, bạn có thể sử dụng kết quả kiểm tra để thảo luận với giáo 
viên những trợ giúp hay nâng cao con bạn có thể cần trong lớp hay ở nhà.

Những công cụ hỗ trợ và nguồn thông tin để giúp bạn hỗ trợ học sinh 
tại nhà có thể được tìm thấy tại Family Support Toolbox ở  
www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox 
hay xem LEAP ELA và hướng dẫn giải thích toán học tại  
www.louisianabelieves.com

SAU ĐÂY LÀ VÀI CÂU HỎI GỢI Ý KHI THẢO LUẬN KẾT QUẢ VỚI 
GIÁO VIÊN HỌC SINH:

•  Con tôi học tốt lĩnh vực nào và lĩnh vực nào con tôi cần cải thiện?

• Những gì cần nên làm ở lớp để giúp con tôi cải thiện lĩnh vực yếu 
kém của mình? 

• Những gì nên làm để thúc đẩy phát triển lĩnh vực con tôi đạt thành 
tích cao? 

• Tôi có thể làm gì để giúp con tôi trong quá trình học tập tại nhà?

• Làm thế nào để bảo đảm con tôi tiếp tục tiến bộ?

Đây là ví dụ ELA. 
Các thành tích lĩnh vực  

toán học cũng sử dụng hệ 
thống xếp hạng ba sao.

!

http://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox

