
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH ĐỐI VỚI  
BÁO CÁO HỌC SINH KẾT NỐI LEAP

CON TÔI ĐÃ HOÀN THÀNH 
ĐÁNH GIÁ KẾT NỐI LEAP 
(LEAP CONNECT) NĂM NAY 
NHƯ THẾ NÀO?

Thành tích của học sinh trong các bài đánh giá LEAP 
Connect được báo cáo theo mức độ thành tích và điểm 
tổng thể. Bảng Mô tả Cấp độ Thành tích (ALD) cũng được 
bao gồm và mô tả kiến   thức và kỹ năng mà học sinh 
thường thể hiện ở mỗi cấp độ.

Phía dưới phần thông tin thành tích chung là biểu đồ 
khoảng điểm cho mỗi mức độ đạt được LEAP Connect 
tại trình độ lớp của con quý vị. Khoảng điểm số thay 
đổi đôi chút theo cấp lớp và môn học.

Ví dụ Lớp 3:

CON CỦA TÔI ĐÃ THỰC 
HIỆN ĐƯỢC SO VỚI CÁC 
BẠN KHÁC NHƯ THẾ NÀO?

Phần này bao gồm hệ thống trường học 
và các mức hoàn thành trung bình chung 
của bang mà quý vị có thể thấy mức 
hoàn thành của con quý vị so với các học 
sinh khác trong cùng lớp và trong cùng 
lĩnh vực môn học. Để bảo vệ tính riêng 
tư của mỗi học sinh, dữ liệu có thể được 
giữ kín khi các số tổng hợp của trường 
chỉ bao gồm một nhóm nhỏ các học sinh.

TÔI NÊN SỬ DỤNG 
NHỮNG KẾT QUẢ NÀY 
NHƯ THẾ NÀO?

Là cha mẹ, quý vị có thể sử dụng các kết quả bài 
kiểm tra này để hướng dẫn cách trao đổi với (các) 
giáo viên của con quý vị về những hỗ trợ bổ sung 
có thể cần thiết ở lớp và tại nhà.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý ĐỂ 
HỎI KHI TRAO ĐỔI VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
VỚI (CÁC) GIÁO VIÊN CỦA CON QUÝ VỊ:

 Con tôi đã học tốt ở mặt nào và cần cải thiện ở mặt nào?

 Có thể làm gì trong lớp học để giúp cải thiện những 
điều này?

 Làm thế nào để tôi có thể hỗ trợ việc học tập của con 
tại nhà?

 Làm thế nào để chúng ta chắc rằng con tôi sẽ tiếp 
tục tiến bộ?

CÁC CÔNG CỤ VÀ TÀI NGUYÊN 
BỔ SUNG ĐỂ GIÚP QUÝ VỊ 
HỖ TRỢ HỌC SINH TẠI NHÀ, 
ghé thăm Hộp công cụ Hỗ trợ Gia 
đình (Family Support Toolbox) tại  
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

Bảng mô tả Cấp độ Thành tích của LEAP Connect cho Nghệ 
thuật Ngôn ngữ Anh Lớp 3-8 và Trung học Phổ thông: 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors-for-
english-language-arts-grades-3-8-and-high-school.pdf

Bảng mô tả Cấp độ Thành tích của LEAP Connect cho môn 
Toán Lớp 3-8 và Trung học Phổ thông: 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors-
for-mathematics-grades-3-8-and-high-school.pdf

Bảng mô tả Cấp độ Thành tích của LEAP Connect cho môn 
Khoa học Lớp 4, Lớp 8 và Trung học Phổ thông: 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors-
for-science-grade-4-grade-8-and-high-school.pdf

Các kết nối LA dành cho Học sinh có Khiếm khuyết Đáng chú ý:  
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-for-
students-with-significant-disabilities.pdf
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