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              Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh  
PSSA: Hệ Thống Đánh Giá Các Trường Thuộc Pennsylvania  

PSSA là gì? 
Hệ Thống Đánh Giá Các Trường Thuộc Pennsylvania (PSSA) là một kỳ thi tiêu chuẩn giúp cho học 
sinh, phụ huynh, giáo viên và công dân hiểu biết về kết quả học tập của học sinh và thành tích của 
nhà trường trong việc đạt được trình độ thông thạo dựa theo các tiêu chuẩn học tập. Tiêu chuẩn 
của môn Anh Văn, Toán và Khoa Học xác định những gì học sinh nên biết và có thể làm ở các cấp 
lớp khác nhau. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 của Pennsylvania được đánh giá về môn Anh Văn và 
Toán, và học sinh lớp 4 và lớp 8 được đánh giá về môn Khoa Học. 

 

Khi nào thì con tôi sẽ thi PSSA? 
Kỳ thi PSSA được tiến hành trên cơ bản hàng năm, thời gian thi thường bắt đầu vào tháng 4 và tháng 
5. Bạn có thể tìm thấy lịch thi PSSA cho niên học 2022-23 tại đây.  

 

Giáo Viên Làm Gì Với Kết Quả Điểm Thi PSSA 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 điểm mạnh và điểm yếu của con bạn. 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 PSSA 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. 
 
Bài thi PSSA có những loại câu hỏi gì?  
Đối với bài thi PSSA môn Anh Văn, phần lớn các đề thi là những câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, 
cũng có một phần viết cho tất cả các cấp lớp. Học sinh lớp 3 được yêu cầu trả lời 3 Câu Hỏi Ngắn, 
trong khi học sinh lớp 4-8 được yêu cầu trả lời 2 Câu Hỏi Phân Tích Bài Văn. Câu Hỏi Ngắn và Câu 
Hỏi Phân Tích Bài Văn được cho điểm bằng cách sử dụng thang điểm. Đối với bài thi PSSA môn 
Toán và Khoa học, tất cả học sinh không phân biệt cấp lớp nào đều trả lời câu hỏi trắc nghiệm cùng 
với câu hỏi tự luận. Câu trả lời tự luận được cho điểm bằng cách sử dụng thang điểm. 

Để biết thêm thông tin về chủ đề này, mời các bạn tham khảo tài liệu thiết kế bài thi môn Toán, Ngữ 
Văn, và Khoa Học . 

http://www.philasd.org/era/assessment
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Những loại điểm nào được báo cáo trong bài thi PSSA?  
Đối với tất cả 3 môn thi, học sinh nhận được điểm thô, thang điểm và trình độ (Dưới Cơ Bản, Cơ Bản, 
Thành Thạo hoặc Cao Cấp) được kết nối với một thang điểm cụ thể. Thang điểm liên quan đến mỗi 
trình độ thành tích khác nhau theo cấp lớp và môn học. Để biết phân tích sâu hơn, bạn có thể tham 
khảo Scale Score Ranges Document (Tài Liệu về Phạm Vi Thang Điểm  của Bộ Giáo Dục 
Pennsylvania). 
 
Ngoài ra, Bộ Giáo Dục Pennsylvania cung cấp cho các trường báo cáo về thành tích của cá nhân học 
sinh theo Hạng Mục Báo Cáo và Đánh Giá Trọng Điểm. Đánh Giá Trọng Điểm đại diện cho các loại chủ 
đề (kỹ năng và khái niệm) là trọng tâm của nội dung bài thi PSSA. 
 

Trong kỳ thi PSSA môn Anh Văn, có 4 Đánh Giá Trọng Điểm giống nhau ở các lớp 3-8: Ý Tưởng & Chi 
Tiết Chính, Kỹ Năng & Bố Cục, Từ Vựng và Ngôn Ngữ. Lớp 4-8 có thêm một Đánh Giá Trọng Điểm: 
Phân Tích Bài Văn. 
 

Trong kỳ thi PSSA môn Toán, Đánh Giá Trọng Điểm khác nhau theo cấp lớp. Đối với lớp 3-5, Đánh Giá 
Trọng Điểm là: Số & Phép Toán trong Cơ Số Mười, Phân Số, Phép Toán & Tư Duy Đại số, Hình Học, Đo 
Lường & Dữ Liệu. Đối với lớp 6-7, Đánh Giá Trọng Điểm là: Hệ Thống Số, Tỷ Lệ & Mối Quan Hệ Tỷ Lệ, 
Biểu Thức & Phương Trình, Hình Học, Thống Kê và Xác Suất. Đối với lớp 8, Đánh Giá Trọng Điểm là: 
Hệ Thống Số, Hàm Số, Biểu Thức & Phương Trình, Hình Học, Thống Kê và Xác Suất . 

 

 
 
 
 
 
 
Thi PSSA có tính thời gian hay không? 

Trong kỳ thi PSSA môn Khoa Học, Đánh 
Giá Trọng Điểm cho cả lớp 4 và lớp 8 đều 
giống nhau. Có một số Đánh Giá Trọng 
Điểm được chia nhóm thành các Danh 
Mục Báo Cáo như sau: Khoa Học Tự 
Nhiên,  Sinh Vật,  Vật Lý và Khoa Học Địa 
Chất & Không Gian. 

Thi PSSA không tính thời gian, nhưng học sinh không thể làm một phần trong nhiều ngày. Nếu học sinh 
bắt đầu một phần vào thứ hai thì chúng không thể hoàn tất phần đó vào thứ ba. Đối với môn Anh Văn, 
bài thi được chia thành 3 phần. Đối với môn Toán và Khoa Học, bài thi được chia thành 2 phần. Thời 
gian ước tính để hoàn tất một phần của bài thi PSSA khác nhau tùy thuộc vào loại đề thi được cho trong 
từng phần cụ thể. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, bao gồm các dạng câu hỏi của mỗi phần và thời 
gian ước tính để hoàn thành mỗi phần, vui lòng tham khảo tài liệu thiết kế bài thi môn Toán, Anh Văn, 
và Khoa Học.   
 
 
 
 

Trình Độ Dưới Cơ Bản, Cơ Bản, Thành 
Thạo hoặc Cao Cấp có nghĩa là gì? 
Bộ Giáo Dục Pennsylvania có bảng mô tả 
các trình độ thành tích cho cả môn Toán lẫn 
Anh Văn trên trang web của Bộ? 
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  Bài thi PSSA 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? 
Học sinh thường thi PSSA bằng giấy và bút chì; tuy nhiên, cũng có các phiên bản thi trực tuyến. Bất kể 
con bạn thi phiên bản nào, tất cả học sinh đều phải đến trường để thi PSSA. 

 

Tôi có thể tìm kết quả từ PSSA ở đâu? 
Các trường nhận được hai bản sao Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh vào mỗi mùa thu. Bạn có thể yêu cầu 
trường học của con mình cung cấp bản in Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh của chúng. Kết quả cũng được 
đăng trên Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh trong phần Kỳ Thi Tiêu Chuẩn Chuẩn của Hồ Sơ 
Học Sinh. 

 

Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thêm thắc mắc về PSSA? 
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 ở đâu?  
Văn Phòng Đánh Giá Sở Giáo Dục Philadelphia: https://www.philasd.org/era/assessment/ 
Trang Chủ PSSA của Bộ Giáo Dục Pennsylvania: https://www.education.pa.gov/K- 
12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/default.aspx 

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