
HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH VỀ BÀI ĐÁNH GIÁ LEAP CONNECT
Khi các trường và học sinh bắt đầu chuẩn bị cuối cùng cho bài đánh giá LEAP Connect dành cho Học sinh có Khuyết tật Nhận 
thức Đáng kể, Sở Giáo dục Louisiana (LDOE) đã tạo ra tờ thông tin này để cung cấp cho phụ huynh thông tin chung về các bài 
kiểm tra cũng như những gì quý vị và con quý vị có thể mong đợi khi thực hiện các bài kiểm tra.

HIỂU VỀ BÀI KIỂM TRA
BÀI ĐÁNH GIÁ LEAP CONNECT
Louisiana đã xây dựng một hệ thống giáo dục nhằm đảm bảo rằng tất cả học sinh đều sẵn sàng cho cấp học tiếp theo bằng cách 
xây dựng kiến thức về thế giới, tiếp cận các văn bản có ý nghĩa, thể hiện ý tưởng và giải quyết các vấn đề phức tạp. Thông qua 
đó, LDOE đã tạo ra một hệ thống công bằng cho học sinh có khuyết tật nhận thức đáng kể bao gồm:

 Louisiana Connectors (LC) cho Học sinh có Khuyết tật Nhận thức Đáng kể trong nghệ thuật Anh ngữ (ELA), toán học và 
khoa học vốn đặt ra kỳ vọng cao cho học sinh có khuyết tật nhận thức đáng kể, kèm theo các tài nguyên hướng dẫn cho 
các nhà giáo dục;

 bài đánh giá thay thế (LEAP Connect) cho môn ELA, toán học và khoa học phù hợp với LC để đo lường sự tiến bộ của 
học sinh; và

 một lộ trình tốt nghiệp được thiết lập để hướng đến bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh được đánh giá trên các bài 
đánh giá thay thế.

Luật liên bang yêu cầu các bang tổ chức đánh giá hằng năm cho tất cả học sinh, bao gồm cả học sinh có khuyết tật nhận thức 
đáng kể, để đo lường sự tiến bộ đối với các tiêu chuẩn nội dung học tập đầy thách thức. Các bài đánh giá LEAP Connect đo 
lường độ thành thạo của học sinh về nội dung và kỹ năng được trình bày chi tiết bởi Louisiana Connectors (LC) dành cho Học 
sinh có Khuyết tật Nhận thức Đáng kể. LC đại diện cho “những ý tưởng lớn” về nội dung và kỹ năng được tìm thấy trong Tiêu 
chuẩn Học sinh Louisiana. Định dạng LEAP Connect cho phép học sinh tham gia vào các bài đánh giá học tập giúp đo lường sự 
tiến bộ trong học tập cách hiệu quả (vui lòng xem R.S.17: 24.4(F)(3) và R.S.17:183.1-17:183.3).

CẤU TRÚC LEAP CONNECT
Bài đánh giá LEAP Connect phù hợp với các Kết nối của môn ELA, toán học và khoa học dành cho học sinh có khuyết tật 
nhận thức đáng kể, nhằm xác định:

 nội dung học tập nổi bật nhất theo cấp lớp được tìm thấy trong Tiêu chuẩn Học sinh Louisiana về môn ELA, toán và khoa 
học; cũng như

 nội dung cốt lõi kiến thức và kỹ năng cần thiết ở mỗi cấp lớp để mang lại thành công ở cấp lớp tiếp theo.
Các đánh giá bao gồm các hạng mục với nhiều mức phức tạp và các cấp độ khác nhau của phương pháp giàn giáo và hỗ trợ để tạo cơ 
hội cho học sinh thể hiện những gì các em biết và có thể làm. Mỗi hạng mục trong bài đánh giá LEAP Connect đại diện cho một trong bốn 
mức độ phức tạp (Bậc 1-4), được thiết kế để tuân theo các thực hành giảng dạy. Câu hỏi Bậc 1 và Bậc 2 phản ánh mức độ hỗ trợ cao 
hơn cần thiết khi học sinh bắt đầu học một kỹ năng mới hoặc tiếp thu kiến thức mới. Câu hỏi Bậc 3 và Bậc 4 phản ánh mức độ hỗ trợ thấp 
hơn cần thiết khi học sinh học và phát triển thành thạo kỹ năng hoặc kiến thức đó. 
TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Để đủ điều kiện tham gia các bài đánh giá LEAP Connect, đội ngũ IEP phải xác minh rằng học sinh có khuyết tật mà ảnh 
hưởng đáng kể đến chức năng nhận thức và đáp ứng các tiêu chí được nêu trong Bản tin 1530 §505. Các học sinh đủ điều 
kiện sẽ tham gia các bài đánh giá LEAP Connect cho môn ELA và toán học mỗi năm ở lớp 3-8 và trung học phổ thông cũng 
như khoa học ở các lớp 4, 8 và trung học phổ thông theo yêu cầu của Mục 1111(b)(1)(E) và 8401 của Đạo luật Giáo dục Tiểu 
học và Trung học năm 1965.

Các bài đánh giá LEAP Connect được thiết kế để phù hợp với cách thức con em quý vị giao 
tiếp. Những hỗ trợ được tích hợp sẵn bao gồm: 
 rút ngắn độ dài đoạn văn ở phần đọc,
 hình ảnh và đồ họa để giúp học sinh hiểu,
 mô hình ở phần đọc, phần viết và môn toán,
 hình dạng hình học thông thường và các số nhỏ hơn trong bài thi môn toán,
 có thể sử dụng các tùy chọn trả lời bằng các thiết bị giao tiếp thay thế,
 làm bài thi một kèm một với giáo viên hoặc một nhân viên được đào tạo, và

 bất cứ điều chỉnh bổ sung nào được mô tả trong IEP của học sinh.



LỊCH KIỂM TRA TRỰC TUYẾN: NGÀY 13/2 ĐẾN 24/3/2023 
Nhà trường sẽ quyết định lịch tổ chức bài thi trực tuyến trong khoảng thời gian này dựa trên nhu cầu và năng lực của học sinh; 
do đó, ngày thi sẽ thay đổi theo từng học sinh.

KẾT QUẢ KIỂM TRA
Các trường và hệ thống trường sẽ nhận được báo 
cáo học tập của từng học sinh vào tháng 5. Mỗi hệ 
thống trường sẽ quyết định cách thức chia sẻ thông 
tin này, nhưng giáo viên, phụ huynh và học sinh sẽ 
nhận được điểm số kèm với diễn giải. 

Xem Hướng dẫn cho Phụ huynh về Báo cáo Học tập 
LEAP Connect để tìm hiểu thêm về kết quả này và lý do 
tại sao chúng quan trọng đối với con quý vị.

CHUẨN BỊ CHO BÀI 
KIỂM TRA

BIẾT CON QUÝ VỊ ĐANG HỌC GÌ
Quý vị có thể giúp con mình chuẩn bị cho Bài Đánh giá 
LEAP Connect bằng cách: 

 Củng cố những kỹ năng được nhắm đến trong IEP của con mình

 Hỏi ý kiến giáo viên của con quý vị để xác định xem loại LA Connectors nào đang được đề cập đến trong phần giảng dạy tại lớp

Bằng cách hiểu được con quý vị nên biết và có thể làm gì trong năm nay, quý vị sẽ sẵn sàng để giúp con mình liên hệ những gì con 
đang học với bài đánh giá tốt hơn.

CÁC ĐƯỜNG LINK HỮU ÍCH
 LA Connectors cho Học sinh có Khuyết tật Đáng kể:  
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-for-
students-with-significant-disabilities.pdf

 Hướng dẫn cho Phụ huynh về LouisianaConnectors:  
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
academics/louisiana-connectors-parent-guide.pdf

 Quyền Giáo dục của Trẻ em  
Khuyết tật tại Louisiana: 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
academics/louisiana's-educational-rights-of-children-with-
disabilities.pdf

 Tài nguyên cho Phụ huynh của Học sinh Khuyết tật: 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
students-with-disabilities/resources-for-parents-of-
students-with-disabilities.pdf

 Hướng dẫn cho Phụ huynh về Báo cáo Học tập 
LEAP Connect: https://www.louisianabelieves.com/docs/
default-source/assessment/parent-guide-to-the-leap-
connect-student-reports.pdf

Để biết thêm thông tin về bài đánh giá này hoặc bất cứ bài đánh giá toàn bang  
nào khác, vui lòng trao đổi với hiệu trưởng hoặc giáo viên của con quý vị,  
hoặc gửi email đến Sở Giáo dục qua địa chỉ assessment@la.gov.

ĐỂ TRUY CẬP TRỰC TUYẾN 
VÀO TẤT CẢ CÁC TÀI NGUYÊN 
BÀI ĐÁNH GIÁ, vui lòng truy cập 
Family Support Toolbox (Hộp 
Công cụ Hỗ trợ Gia đình) tại  
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.


