
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO PHỤ HUYNH VỀ BÀI 
KIỂM TRA LEAP 2025

Khi các trường học và học sinh bắt đầu chuẩn bị cuối cùng cho bài kiểm tra trong Chương trình Đánh giá Giáo dục Louisiana (LEAP 
2025) vào mùa xuân, Sở Giáo dục Louisiana (LDOE) đã xây dựng tờ thông tin này để cung cấp cho phụ huynh thông tin chung về các 
bài kiểm tra và những mong đợi khi học sinh làm bài kiểm tra.

HIỂU VỀ BÀI KIỂM TRA
BÀI KIỂM TRA LEAP 2025
Mỗi năm, học sinh từ lớp 3 đến trung học phổ thông sẽ thực 
hiện các bài kiểm tra của tiểu bang để đo lường kiến thức và kỹ 
năng của các em trong từng môn học hoặc khóa học cũng như 
mức độ sẵn sàng của các em cho cấp học tiếp theo.

Các bài kiểm tra LEAP 2025 chỉ là một trong nhiều chỉ số, 
kết hợp với phiếu điểm, bài kiểm tra do giáo viên soạn và 
bài tập trên lớp, vốn được sử dụng để tạo nên một bức 
tranh hoàn chỉnh về thành tích của học sinh ở trường. Kết 
quả từ các bài kiểm tra có thể được sử dụng để giúp giáo viên 
xác định khi nào học sinh cần hỗ trợ thêm hoặc cần bài tập khó 
hơn trong từng môn học. Thông tin này còn được sử dụng để 
đo lường mức độ hiệu quả của các trường và hệ thống trường 
trong việc giúp học sinh đạt được kỳ vọng cao hơn.

Học sinh có khuyết tật đáng kể nhất có thể đủ điều kiện làm bài thi LEAP Connect, được tổ chức cho học sinh từ ngày 13 tháng 2 đến 
ngày 24 tháng 3, tùy thuộc vào lịch trình riêng của trường. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn cho phụ huynh về LEAP Connect để biết 
thêm thông tin.

LỊCH KIỂM TRA 
LỊCH KIỂM TRA LEAP 2025
Học sinh từ lớp 4 đến trung học phổ thông sẽ thực hiện bài kiểm tra LEAP 2025 trực tuyến về các môn ELA, toán, khoa học 
và xã hội học. Các trường có thể lựa chọn đánh giá học sinh lớp 3 trực tuyến hoặc trên giấy.
Tất cả các bài kiểm tra LEAP 2025 đều được tính thời gian và không được phép gia hạn thời gian ngoại trừ những học sinh có điều 
chỉnh đã ghi nhận về việc gia hạn thời gian.
Các trường có toàn quyền quyết định lịch tổ chức các bài kiểm tra trực tuyến dựa trên các khung thời gian kiểm tra được liệt kê trong 
bảng dưới đây. Do đó, ngày kiểm tra và việc luân phiên buổi sẽ khác nhau tùy theo trường.

LỚP 3–8
Lịch Kiểm tra ELA Toán Khoa học Xã hội học

Trực tuyến 25/4 – 26/5 3 buổi 3 buổi 2 buổi 2 buổi (Lớp 3-4) 
3 buổi (Lớp 5-8)

Trên giấy  
(chỉ Lớp 3) 26/4 – 2/5 3 buổi 3 buổi 2 buổi 2 buổi

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lịch Kiểm tra Anh ngữ I Anh ngữ II Đại số I Hình học Sinh học Lịch sử Hoa 
Kỳ

Trực 
tuyến 18/4 - 24/5 3 buổi 3 buổi 3 buổi 3 buổi 3 buổi 3 buổi

Đối với năm học 2022-2023, học sinh sẽ thực hiện các bài 
kiểm tra sau đây ở lớp 3 cho đến hết trung học phổ thông:

Nghệ thuật Anh ngữ (ELA)
Toán học
Khoa học
Xã hội học
Đại số I
Hình học
Anh ngữ I
Anh ngữ II
Sinh học
Lịch sử Hoa Kỳ

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-leap-connect.pdf


KẾT QUẢ KIỂM TRA
Các trường học và hệ thống trường sẽ nhận 
được kết quả của từng học sinh cho bài kiểm tra 
LEAP 2025 cho cấp trung học phổ thông vào cuối 
khung thời gian kiểm tra và cho Lớp 3-8 vào cuối 
tháng 7. Mỗi hệ thống trường sẽ quyết định cách 
thức chia sẻ thông tin này với phụ huynh.

Vui lòng xem Hướng dẫn cho Phụ huynh về  
Báo cáo Học tập LEAP 2025  
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
Các tài nguyên được liệt kê dưới đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những mong đợi ở con quý vị, cả trong lớp 
học và trong các đánh giá trên toàn tiểu bang.

BIẾT CON QUÝ VỊ ĐANG HỌC GÌ
Để tìm hiểu về kỳ vọng học tập cho cấp lớp của con quý vị trong từng môn học, vui lòng xem 

 Tiêu chuẩn Học sinh của Louisiana, mô tả kiến thức và kỹ năng mà con quý vị dự kiến sẽ đạt được mỗi 
năm.

 Quý vị cũng có thể xem các câu hỏi mẫu của môn ELA, toán học, khoa học và xã hội học trong Hướng dẫn 
Đánh giá.

BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH
Sở đã phát hành các bài kiểm tra thực hành LEAP 2025 sau đây cho môn ELA, toán, khoa học và xã hội 
học:

 PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN cho lớp 3 đến lớp 8 và trung học phổ thông

 BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH TRÊN GIẤY CHO HỌC SINH LỚP 3 

Vui lòng xem Hướng dẫn dành cho Phụ huynh về Bài kiểm tra Thực hành LEAP 2025 để biết thêm thông 
tin về cách truy cập các bài kiểm tra thực hành và cách sử dụng chúng để hỗ trợ việc học của con quý vị tại 
nhà. 

Để biết thêm thông tin về các bài kiểm tra LEAP 2025, vui lòng trao đổi với giáo viên  
của con quý vị hoặc gửi email cho Sở Giáo dục tại 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.

PARENT GUIDE TO THE  
LEAP 2025 STUDENT REPORTS

HOW DID MY CHILD 
PERFORM ON THE LEAP 
2025 TESTS THIS YEAR?

At the top of each report is information about 
your child’s overall performance, which includes

 overall achievement level

 overall scale score

 the type of support your child will need based on 
their performance on the test

 how many points your child is from achieving Mastery 
indicating their readiness for the next level of study 
(English language arts and Mathematics only)

STUDENT'S READING PERFORMANCE
«««

WEAK
PERFORMANCE

STUDENT'S WRITING PERFORMANCE

«««
STRONG

PERFORMANCE

«««
WEAK

PERFORMANCE

LITERARY TEXT
In this area, your student did not do as well as students
who met the expectations. The student struggles to
analyze grade-level fiction, drama, and poetry.

«««
WEAK

PERFORMANCE

INFORMATIONAL TEXT
In this area, your student did not do as well as students
who met the expectations. The student struggles to
analyze grade-level nonfiction, including texts about
history, science, art, and music.

«««
WEAK

PERFORMANCE

VOCABULARY
In this area, your student did not do as well as students
who met the expectations. The student struggles to use
context to determine the meanings of words and phrases
in grade-level texts.

«««
STRONG

PERFORMANCE

WRITTEN EXPRESSION
In this area, your student did as well as or better than
students who met the expectations. The student is able to
compose well-developed, organized, and clear writing,
using details from what the student has read.

«««
STRONG

PERFORMANCE

KNOWLEDGE & USE OF LANGUAGE
CONVENTIONS
In this area, your student did as well as or better than
students who met the expectations. The student is able to
compose writing that correctly applies the rules of
Standard English, including those for mechanics,
grammar, and usage.

LEAP 2025 High School
English I
Fall 2020

Student:  AYAAN NONE Grade:  12 Report Date:  11/02/2020

LASID:  8880000278 School:  888 DRC USE ONLY Unknown

Date of Birth:  1/5/2002 School System:  999 DRC USE ONLY

Student
Report

LEVEL

3

OVERALL STUDENT PERFORMANCE
Your student scored 730 on a scale of 650 to 850 and performed at Level 3. Students performing at
this level have nearly met college and career readiness expectations and may need additional support
to be fully prepared for the next level of study in this content area. Students must score at least
Approaching Basic to meet graduation requirements.

SCORE

730

BASIC
Your student is 20 points from Mastery. Mastery indicates full readiness for the next level of
study.

OVERVIEW

The English I assessment measures whether students are on track to be successful in English language arts coursework for the next
level of study. This report includes your student’s overall score and achievement level.

This test is just one measure of how well your student is performing academically. Other information, such as teacher feedback and
scores on other assessments, will help determine your student’s academic strengths and needs. For more information about the test,
interpreting results, and instructional resources, please visit https://www.louisianabelieves.com/resources/parents-students.

STUDENT

PERFORMANCE

ACHIEVEMENT LEVELS AND DESCRIPTORS

LEVEL  5

LEVEL  4

LEVEL  3

LEVEL  2

LEVEL  1

ADVANCED (791-850) Exceeded Expectations

MASTERY (750-790) Met Expectations

BASIC (725-749) Nearly Met Expectations

APPROACHING BASIC (700-724) Partially Met Expectations

UNSATISFACTORY (650-699) Expectations Not Yet Met

www.louisianabelieves.com/assessment

«««
STRONG PERFORMANCE

«««
MODERATE PERFORMANCE

«««
WEAK PERFORMANCE

Prepared for further study May need additional support to
be prepared for further study

Will need significant
support for further study

A chart at the bottom of the report outlines what each 
of the achievement levels means in terms of how well 
your child met the expectations for that grade and 
subject. The score ranges change slightly across 
grade levels and subjects.

Performance is also broken down into reporting 
categories and/or subcategories, as shown in the 
example below. 

In each reporting category and subcategory, your 
child is provided a rating of one to three stars, with a 
description of performance in the specific area and 
the support needed moving forward.

Student:  SAMPLE STUDENT
LASID:  XXXXXXXXXX
Date of Birth:  MM/DD/YYYY

Grade:  9
School:  XXX Sample School
School System:  XXX Sample School

Report Date:  MM/DD/YYYY

OVERVIEW
The English I assessment measures whether students are on track to be successful in English language arts coursework for the next 
level of study. This report includes your student’s overall score and achievement level.

This test is just one measure of how well your student is performing academically. Other information, such as teacher feedback and 
scores on other assessments, will help determine your student’s academic strengths and needs. For more information about the test, 
interpreting results, and instructional resources, please visit https://www.louisianabelieves.com/resources/parents-students.

OVERALL STUDENT PERFORMANCE
Your student scored 740 on a scale of 650 to 850 and performed at Level 3. Students performing at this 
level have nearly met college and career readiness expectations and may need additional support to be 
fully prepared for the next level of study in this content area. Students must score at least Approaching 
Basic to meet graduation requirements.
 
Your student is xxx points from Mastery. Mastery indicates full readiness for the next  
level of study.

LEAP 2025 High School
English I

<Season> <YYYY>

Student  
Report

STUDENT
PERFORMANCE

SCORE 

740
BASIC

LEVEL  

3

STUDENT’S READING PERFORMANCE STUDENT’S WRITING PERFORMANCE

STRONG 
PERFORMANCE

LITERARY TEXT
In this area, your student did as well as or better than 
students who met the expectations. The student is able 
to analyze complex grade-level fiction, drama, and 
poetry.

MODERATE 
PERFORMANCE

INFORMATIONAL TEXT
In this area, your student did almost as well as students 
who met the expectations. The student is able to 
analyze less complex grade-level nonfiction, including 
texts about history, science, art, and music.

WEAK 
PERFORMANCE

VOCABULARY
In this area, your student did not do as well as students 
who met the expectations. The student struggles to 
use context to determine the meanings of words and 
phrases in grade-level texts.

STRONG 
PERFORMANCE

KNOWLEDGE & USE OF LANGUAGE 
CONVENTIONS
In this area, your student did as well as or better than 
students who met the expectations. The student is 
able to compose writing that correctly applies the rules 
of Standard English, including those for mechanics, 
grammar, and usage.  

MODERATE 
PERFORMANCE

WRITTEN EXPRESSION 
In this area, your student did almost as well as students 
who met the expectations. The student may require 
additional support to be able to compose well-developed, 
organized, and clear writing, using details from what the 
student has read.

MODERATE  
PERFORMANCE

MODERATE  
PERFORMANCE

LEVEL  5 ADVANCED (791-850) Exceeded Expectations

LEVEL  4 MASTERY (750-790) Met Expectations

LEVEL  3 BASIC (725-749) Nearly Met Expectations

LEVEL  2 APPROACHING BASIC (700-724) Partially Met Expectations

LEVEL  1 UNSATISFACTORY (650-699) Expectations Not Yet Met

www.louisianabelieves.com/assessment

ACHIEVEMENT LEVELS AND DESCRIPTORS

MODERATE PERFORMANCE
May need additional support to 
be prepared for further study

STRONG PERFORMANCE
Prepared for further study

WEAK PERFORMANCE
Will need significant 

support for further study

System

HOW SHOULD THESE 
RESULTS BE USED?

The scores and ratings may be used to help teachers 
identify students who need additional support 
or more challenging work in each subject. The 
information will also be used to measure how well 
schools and school systems are helping students 
achieve higher expectations.

As a parent, you can use the test results to guide 
a discussion with your child’s teacher(s) about 
additional supports or enrichment that may be 
needed in class and at home.

HERE ARE SOME SUGGESTED QUESTIONS 
TO ASK WHEN DISCUSSING THE RESULTS 
WITH YOUR CHILD’S TEACHER(S):

 In what areas is my child doing well and in  
what areas does my child need improvement? 

 What can be done in the classroom to help 
improve my child's area(s) of weakness?

 What can be done to appropriately challenge 
my child in areas where expectations have been 
exceeded?

 How can I help support my child’s learning  
at home?

 How do we ensure that my child continues  
to progress?

FOR ADDITIONAL TOOLS AND 
RESOURCES TO HELP YOU 
SUPPORT STUDENT LEARNING 
AT HOME, visit the Family 
Support Toolbox at  
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox

THIS IS  
AN ELA SAMPLE.

The math, science, 
and social studies 

performance areas 
also use a three-star 

rating system.

!
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