Clayton County Public Schools
Đánh Giá Phát Triển Biện Pháp Tiến Triển Học Thuật (Measures of
Academic Progress, MAP)
Hướng Dẫn Quản Lý Từ Xa
cho các Gia Đình/Người Chăm Sóc và Học Sinh
Phụ huynh và học sinh có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự kiện kiểm tra từ xa suôn sẻ và thành công
cho các học sinh của chúng ta. Vui lòng đánh giá và tuân theo các hướng dẫn đã thiết lập cho kiểm tra từ xa Phát
Triển MAP.
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Thông tin giải thích về kiểm tra Phát Triển Biện Pháp Tiến Triển Học Thuật (MAP) có
sẵn trên trang web của học khu, trang web trường của con quý vị, và từ giáo viên
của con quý vị.
Phát Triển MAP là gì? Truy cập trang Bộ Dụng Cụ Gia Đình- Nguồn Lực cho
Phụ Huynh để biết thêm thông tin và video bằng nhiều ngôn ngữ. Vui lòng xem
video “Phát Triển MAP là gì?” gần cuối trang.
Xem các video hữu ích này về Kiểm Tra Từ Xa Phát Triển MAP
o Kiểm Tra Từ Xa - Giải Thích và Chứng Minh cho Giáo Viên và Học Sinh
(Liên kết Vimeo - 5:09 phút) (Tiếng Tây Ban Nha)
o Kiểm Tra Từ Xa - Thách Thức và Tình Huống Phổ Biến Trong Khi Kiểm
Tra (Liên kết Vimeo - 5:32 phút) (Tiếng Tây Ban Nha)
o Sửa độ phân giải màn hình cho Chromebook - (Liên kết Vimeo - 1:24
phút) (Tiếng Tây Ban Nha)
o Sửa độ phân giải màn hình cho Windows - (Liên kết Vimeo - 1:28 phút)
(Tiếng Tây Ban Nha)
Ưu tiên sử dụng máy tính xách tay do CCPS cấp vì các thiết bị này sẽ chạy
dưới dạng Chromebook.
Các Gia Đình/Người Chăm Sóc: Vui lòng kiểm tra để đảm bảo mọi thiết bị được
sử dụng để kiểm tra tuân thủ they yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của NWEA tại Chẩn
Đoán Trạm Làm Việc NWEA. Vui lòng hoàn thành tự kiểm tra vài ngày trước khi
kiểm tra và xác nhận với giáo viên của con quý vị rằng quý vị đã hoàn thành tự kiểm
tra. Giáo viên của quý vị cũng sẽ lên lịch thời gian để kiểm tra và giải quyết các vấn
đề cửa sổ bật lên hoặc độ phân giải trên thiết bị.
Nhận lịch trình kiểm tra từ giáo viên/giám thị của quý vị. Quý vị phải được thông báo
về ngày và giờ kiểm tra. Phụ huynh hoặc người chăm sóc sẽ cần thiết để hỗ trợ các
học sinh nhỏ tuổi hơn với việc tiếp cận trang kiểm tra và đăng nhập. Vui lòng đến
phiên kiểm tra đúng giờ.
Quý vị sẽ được hướng dẫn đăng nhập vào Google Meet hoặc Zoom và trang kiểm
tra MAP. Meet và Zoom sẽ cho phép giáo viên coi thi TRỰC TIẾP và giao tiếp với
quý vị và/hoặc con quý vị trong phiên kiểm tra.
Gia Đình/Người Chăm Sóc của học sinh cấp lớp K-2: Vui lòng báo cho giáo
viên của quý vị biết nếu con em học sinh cấp lớp K-2 của quý vị sẽ kiểm tra
bằng iPad. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách phụ huynh/học sinh sẽ có thể giao tiếp
với giáo viên. Phụ huynh sẽ cần sử dụng một thiết bị khác để giao tiếp với giáo viên
trong quá trình kiểm tra. Hãy đảm bảo biết thông tin này cho ngày kiểm tra của quý
vị.
Gia Đình/Người Chăm Sóc của học sinh cấp lớp K-2: Các đánh giá Phát Triển
MAP sẽ được đọc cho con quý vị. Có thể cần tai nghe/nút tai nếu các
anh/chị/em khác cũng ở trong nhà. Con quý vị cũng có thể cần chuột máy tính
để điều hướng con trỏ nếu trẻ không quen với tấm theo dõi chuột.
Làm theo hướng dẫn từ giáo viên của quý vị về cách giao tiếp với giáo viên trước và
sau kiểm tra nếu xảy ra vấn đề.
Nếu con quý vị nhận điều tiết, giáo viên nên xem xét điều tiết cùng quý vị trước ngày
kiểm tra.
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Tham gia vào phiên tập dượt/luyện tập với giáo viên trước phiên kiểm tra lên lịch sử
dụng quyền truy cập Google Meet hoặc Zoom của quý vị để đảm bảo không có vấn
đề. Giáo viên cũng sẽ giới thiệu quý vị với Trang Luyện Tập Phát Triển MAP mà
quý vị có thể truy cập bất kỳ lúc nào để làm quen với các Đánh Giá Phát Triển MAP.
Khuyến khích phụ huynh và người chăm sóc hoàn thành một bài kiểm tra
luyện tập để cũng được trải nghiệm kiểm tra. Vui lòng lưu ý rằng kiểm tra
luyện tập không điều chỉnh độ khó.
o Tên người dùng và mật khẩu giống nhau: grow.
Phụ huynh/người chăm sóc và học sinh nên lên kế hoạch nơi học sinh sẽ làm kiểm
tra tại nhà để giảm thiểu sao nhãng mà có thể xảy ra trong lúc làm kiểm tra.
Phụ Huynh và Học Sinh nên làm quen với Hướng Dẫn Tính Toàn Vẹn và Bảo Mật
của Đánh Giá CCPS bên dưới:

TÍNH TOÀN VẸN VÀ BẢO MẬT CỦA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
Học sinh của CCPS được kỳ vọng phải nộp công tác cho (các) đánh giá Học Khu
mà do học sinh đó tự hoàn thành. Tính toàn vẹn và bảo mật của đánh giá được kỳ
vọng mọi lúc. Nếu học sinh bị phát hiện gian lận trong một/nhiều đánh giá của Học
Khu, học sinh sẽ không nhận tín chỉ cho đánh giá đó. Các hành động sau là vi phạm
tính toàn vẹn và bảo mật của đánh giá:

• Sử dụng tài liệu không được cho phép trong tình huống kiểm tra (ví dụ: sử dụng
nguồn internet ngoài để trả lời câu hỏi)

• Nhận thông tin không được cho phép trên bài kiểm tra
• Cố tình cung cấp thông tin từ một tình huống kiểm tra cho một học sinh khác (ví
dụ: sử dụng tính năng chụp màn hình để chụp và chia sẻ các mục bài kiểm tra)

• Chia sẻ câu trả lời chắc chắn cho các câu hỏi với người chưa làm kiểm tra
• Nộp một/nhiều đánh giá Học Khu cho tín chỉ mà không phải của chính học sinh
• Đạo văn
• Sử dụng thiết bị điện tử khác để cung cấp câu trả lời trong lúc kiểm tra (ví dụ:
iWatch, iPhone; máy tính, trừ khi được bao gồm trong đánh giá và/hoặc sinh viên
có điều tiết)
●

Giữ bình tĩnh; sự kiện kiểm tra này mới mẻ và khác biệt cho tất cả mọi người.
Quý vị sẽ thành công!

●

Các Gia Đình/Người Chăm Sóc: Con quý vị sẽ mở hai (2) cửa sổ trình duyệt
o Nền tảng Google Meet hoặc Zoom (giáo viên của quý vị sẽ thông báo
cho quý vị sử dụng nền tảng nào)
o Trang kiểm tra MAP
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Giúp con quý vị đăng nhập vào trang kiểm tra, nếu cần, sử dụng thông tin do giáo
viên cung cấp (địa chỉ trang web, tên phiên và mật khẩu).
Trang web là test.mapnwea.org
Học sinh có thể đăng nhập không cần hỗ trợ: Đăng nhập vào test.mapnwea.org
và sử dụng tên và mật khẩu phiên kiểm tra do giáo viên các em cung cấp.
Gia Đình/Người Chăm Sóc, và Học Sinh: Đặt bất kỳ câu hỏi nào quý vị có thể có
với giáo viên.
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Làm theo hướng dẫn từ giáo viên của quý vị về cách giao tiếp với giáo viên trước và
sau kiểm tra nếu xảy ra vấn đề.
o Giáo viên/Giám thị sẽ cung cấp hỗ trợ cho học sinh/người chăm sóc gặp vấn
đề kiểm tra
Gia Đình/Người Chăm Sóc: Cho phép học sinh thể hiện kiến thức của các em
và sự sẵn sàng học tập bằng cách không cung cấp hỗ trợ trong việc trả lời các
câu hỏi kiểm tra.
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Học sinh: Cố gắng hết mình, và trả lời các câu hỏi theo tốc độ của bản thân
Học sinh: Cho giáo viên, phụ huynh/người chăm sóc của mình biết khi nào em xong
bài kiểm tra

●
●

Tắt/đăng xuất cửa sổ Đánh Giá Phát Triển MAP
Giáo viên của quý vị sẽ gặp gỡ quý vị để thảo luận các bước tiếp theo. Xin nhớ rằng
kiểm tra này giúp giáo viên của em biết em sẵn sàng học điều gì và cách để cung
cấp hỗ trợ cho các em.

