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             Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh  
PASA: Hệ Thống Đánh Giá Thay Thế Của Pennsylvania  

PASA là gì? 
Đạo Luật Cá Nhân Khuyết Tật Năm 2004 (IDEA) yêu cầu các tiểu bang và Cơ Quan Giáo Dục Địa 
Phương (LEA) đảm bảo rằng tất cả trẻ em khuyết tật đều được đưa vào tất cả các chương trình đánh 
giá chung của tiểu bang và toàn sở giáo dục. Hệ Thống Đánh Giá Thay Thế Pennsylvania (PASA) 
được phát triển theo quy định này để đáp ứng tối đa nhu cầu của học sinh nào bị khuyết tật đáng kể 
về nhận thức, là những người không thể tham gia đánh giá chung ngay cả khi có điều kiện. Bộ Giáo 
Dục Pennsylvania đã hợp tác với Cơ Quan Dynamic Learning Maps để phát triển phiên bản mới nhất 
của PASA. 

 

                                                                                                     Kỳ thi PASA đánh giá cái gì? 

Kỳ Thi PASA đánh giá trẻ em bị khuyết tật đáng 
kể về nhận thức đạt được kiến thức và kỹ năng 
thông qua các nhiệm vụ thực hiện. Đánh giá này 
phù hợp với các tiêu chuẩn nội dung học thuật 
của Pennsylvania với việc giảm chiều sâu và bề 
rộng. Giống như kỳ thi tiêu chuẩn toàn tiểu bang 
(Hệ Thống Đánh Giá Pennsylvania hoặc PSSA), 
mục đích của PASA là cung cấp thông tin cho các 
sở giáo dục và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục 
khác để hỗ trợ họ cải thiện việc giảng dạy cho 
trẻ em. PASA được tổ chức ở cấp lớp 3-8 và 11 
môn Ngữ Văn và Toán, và ở cấp lớp 4, 8 và 11 
môn Khoa Học. Để có cái nhìn sâu hơn về nội 
dung được đề cập trong các kỳ thi PASA môn 
Ngữ Văn, Toán và Khoa Học, hãy tham khảo 
tài liệu Blueprint cho từng môn học.  

 

Trình độ Bắt Đầu, Tiếp Cận Mục 
Tiêu, Đạt Mục Tiêu hay Cao Cấp 
có nghĩa là gì? 
Các trình độ thành tựu được định nghĩa như 
sau: 

• Bắt Đầu: Học sinh củng cố sự hiểu biết 
mới bắt đầu, khả năng áp dụng kiến thức 
và kỹ năng môn học được trình bày bởi 
các Yếu Tố Thiết Yếu. 

• Tiếp Cận Mục Tiêu: Sự hiểu biết, khả 
năng áp dụng kiến thức và kỹ năng môn 
học của học sinh được trình bày bởi Các 
Yếu Tố Thiết Yếu đang tiếp cận mục 
tiêu. 

• Đạt Mục Tiêu: Sự hiểu biết và khả năng 
áp dụng kiến thức và kỹ năng môn học 
của học sinh được trình bày bởi Các Yếu 
Tố Thiết Yếu là đạt mục tiêu. 

• Cao Cấp: Học sinh thể hiện sự hiểu biết 
cao và khả năng áp dụng kiến thức và kỹ 
năng môn học được trình bày bởi các 
Yếu Tố Thiết Yếu về môn Ngữ Văn, 
Toán và Khoa học.   
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Điều kiện tham gia PASA được xác định như thế nào? 
Quyết định này cuối cùng được đưa ra bởi nhóm IEP tại trường học của con bạn. Các nhóm IEP sử 
dụng PASA Eligibility Criteria Companion Tool (Công Cụ Đồng Hành Tiêu Chí Đủ Điều Kiện PASA) 
để xác định xem học sinh có hội đủ tất cả sáu tiêu chuẩn hay không. Nhóm IEP phải trả lời có cho tất 
cả sáu tiêu chuẩn để con bạn được tham gia Kỳ Thi PASA. 

 

Khi nào thì con tôi sẽ thi PASA? 
Kỳ thi PASA được tiến hành trên cơ bản hàng năm, thời gian thi thường bắt đầu vào tháng 3, tháng 4 
và tháng 5. Bạn nên tham khảo Lịch Thi của SDP cũng như lịch học của con bạn để biết những ngày 
thi PASA cụ thể được tiến hành tại trường của con bạn. 

 

Giáo viên làm gì với kết quả điểm thi PASA của con tôi? 
 
Điểm số của từng học sinh, chỉ được cung cấp cho trường học của con bạn, có thể được sử dụng để 
giúp cho giáo viên xác định chính xác những gì con bạn biết. Sau đó, điều này cho phép giáo viên cá 
nhân hóa việc hướng dẫn và phương pháp giảng dạy cho con bạn để duy trì sự phát triển. Điểm 
PASA cũng cung cấp thông tin cho các trường học và sở giáo dục để hỗ trợ việc cải thiện và lập kế 
hoạch cho các cuộc thảo luận xung quanh giáo trình và giảng dạy. 

 

Những loại điểm nào được báo cáo trong bài thi PASA? 
Báo cáo điểm của mỗi học sinh bao gồm hai phần. Phần đầu tiên của báo cáo điểm là Hồ Sơ Thành 
Tích, cung cấp thông tin mở rộng về những gì học sinh biết và có thể làm trong môn học nói chung. 
Phần thứ hai của báo cáo điểm là Hồ Sơ Học Tập, cung cấp thông tin cụ thể về các kỹ năng mà học 
sinh nắm vững. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, bạn có thể tham khảo PASA Score Report 
Guide (Dẫn Báo Cáo Điểm PASA) 

 

Thi PASA có tính thời gian hay không? 
Thi PASA không tính thời gian, nhưng học sinh không thể làm một phần – còn được gọi là testlet - 
trong nhiều ngày.  Nếu học sinh bắt đầu một testlet vào thứ hai thì chúng không thể hoàn tất testlet 
đó vào thứ ba.  
 

Bài thi PASA có ảnh hưởng gì đến điểm số của con tôi hay không? 
Bài thi này không ảnh hưởng gì đến điểm số của học sinh.  

 

Con tôi làm bài thi PSSA như thế nào? 

Bài thi PASA được thực hiện bằng máy tính; tuy nhiên, học sinh phải đến trường làm bài thi của 
chúng. 

http://www.philasd.org/era/assessment
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Tôi có thể tìm kết quả từ PASA ở đâu? 
Mỗi năm các trường nhận được bản sao Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh vài tháng sau khi thời gian thi đã 
kết thúc. Bạn có thể yêu cầu trường học của con mình cung cấp bản sao Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh 
của em. Kết quả cũng được đăng trên Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh trong phần Kỳ Thi Tiêu 
Chuẩn của Hồ Sơ Học Sinh. 

 

Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thêm thắc mắc về PASA? 
Nếu bạn có thắc mắc thêm về PSSA, bạn nên liên hệ với trường học của con mình. Bạn có thể lấy 
thông tin liên lạc trường của con bạn trên trang web School Profiles website (Hồ Sơ Trường Học 
Mới của Sở Giáo Dục Philadelphia).  

 

Tôi có thể tìm thông tin bổ sung củA PASA ở đâu?  
Văn Phòng Đánh Giá Sở Giáo Dục Philadelphia: https://www.philasd.org/era/assessment/ 
 

Dynamic Learning Maps (PASA Vendor): https://dynamiclearningmaps.org/pennsylvania 
 

Trang Chủ PASA của Bộ Giáo Dục Pennsylvania: https://www.education.pa.gov/K- 
12/Special%20Education/Assessments/Pages/Pennsylvania-Alternate-System-of-Assessment- 
(PASA).aspx 

 

 

http://www.philasd.org/era/assessment/
https://dynamiclearningmaps.org/pennsylvania
http://www.education.pa.gov/K-
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