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Truy cập và Giám sát Từ xa 
Đánh giá Tạm thời và Chẩn đoán LEAP 360

Tài liệu này nên được sử dụng để thực hiện các bài kiểm tra đánh giá Tạm thời và Chẩn đoán 
LEAP 360 ngoài trường học địa phương. Các tiêu chuẩn định rõ và hướng dẫn bên dưới bao 
gồm: 

 cài đặt thiết bị

 truy cập bài kiểm tra từ xa

 đào tạo hướng dẫn học sinh

 làm bài kiểm tra

Cài đặt Thiết bị 

Để truy cập bài kiểm tra đánh giá Tạm thời và Chẩn đoán LEAP 360, học sinh sẽ cần: 

1. một máy tính (máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay), hoặc một thiết bị, chẳng

hạn như iPad hoặc Chromebook.

2. phiên bản mới nhất của Trình duyệt Google Chrome (bắt buộc để làm bài thi từ xa),

3. để tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của trình duyệt Chrome, hãy truy cập

https://www.google.com/chrome/.

4. bộ nhớ RAM ít nhất 2GB

5. màn hình có kích cỡ ít nhất 9,5 inch

6. độ phân giải màn hình 1024x768

NHẮC NHỞ: 

 Người dùng nên xác minh máy tính hoặc thiết bị hoạt động cho Đào tạo Công cụ Trực

tuyến trước khi làm bài kiểm tra. Hướng dẫn truy cập vào Đào tạo Công cụ Trực tuyến

được bao gồm trong phần Đào tạo/Hướng dẫn dành cho học sinh của tài liệu này.

 Những học sinh có Kế hoạch Thuận tiện Cá nhân (IAP) hoặc IEP có thể bật thuận tiện cá

nhân trước khi tổ chức kiểm tra.

a. Giáo viên phải định tính năng âm thanh/văn bản thành giọng nói (TTS) trực tuyến
khi họ tạo một phiên kiểm tra cho học sinh.

b. Để tính năng âm thanh/TTS trực tuyến hoạt động, máy tính cần phải có loa hoặc
tai nghe.

Truy cập bài Kiểm tra Từ xa 
1. Khi một buổi kiểm tra được thiết lập bởi điều phối viên kiểm tra của trường hoặc

giáo viên, học sinh sẽ nhận được một thông báo chi tiết bao gồm cả ngày và giờ kiểm
tra.

2. Trước khi kiểm tra, phụ huynh và học sinh nên đọc kỹ hướng dẫn và làm quen với
những gì sẽ xảy ra trong ngày kiểm tra.

Đào tạo Hướng dẫn Học sinh 
Đào tạo Công cụ Trực tuyến - Hướng dẫn 

https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
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1. Sử dụng trình duyệt Google Chrome, học sinh phải truy cập:
https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la

2. Học sinh sẽ thấy Menu chính. Để thực hành việc kiểm tra, học sinh nên nhấp vào
Đào tạo Công cụ Trực tuyến dưới thanh biểu ngữ Kiểm tra Thực hành LEAP 2025.

3. Thao tác này sẽ mở ra một Danh sách các bài kiểm tra. Đây là những bài kiểm tra
thực hành sẽ không được tính điểm, nhưng chúng tương tự như bài kiểm tra thực tế
mà học sinh sẽ làm. Nhấp vào một tên bài kiểm tra sẽ mở rộng danh sách và cung
cấp lựa chọn các cấp độ. Nút Quay lại ở góc dưới bên phải sẽ đưa học sinh trở lại
Menu chính.

4. Từ danh sách, học sinh nên chọn cấp lớp của bài kiểm tra mà họ muốn sử dụng để
thực hành. Nút Quay lại ở góc dưới bên trái sẽ đưa học sinh trở lại Danh sách Các
bài Kiểm tra.

5. Học sinh phải nhập thông tin đăng nhập được hiển thị trên Trang Đăng nhập. Thông
tin đăng nhập từ phiếu kiểm tra do giáo viên của học sinh cung cấp sẽ không được
sử dụng để truy cập vào Đào tạo Công cụ Trực tuyến (OTT).

6. Các OTT cung cấp hướng dẫn chi tiết để làm bài kiểm tra và cho phép sinh viên khám
phá các công cụ có sẵn khi họ làm bài đánh giá chẩn đoán thực tế. Học sinh có thể
thử kiểm tra trong các lĩnh vực nội dung khác nhau. Khi học sinh kết thúc thực hành,
họ có thể sử dụng nút Quay lại trên trang Danh sách Các bài kiểm tra để quay lại
Menu chính.

Làm bài kiểm tra 
Khi được giáo viên hướng dẫn, học sinh nên làm theo các bước dưới đây để làm bài Đánh giá 
Chẩn đoán hoặc Đánh giá Tạm thời. 

1. Sử dụng trình duyệt Google Chrome, học sinh phải truy cập: https://
wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510228/adminId=510228

2. Học sinh nên chuẩn bị sẵn các tài liệu sau trước khi bắt đầu bài kiểm tra:
a. Phiếu kiểm tra (do hệ thống trường cung cấp)
b. Giấy nháp
c. Bút chì
d. Máy tính (Chỉ cho phần toán thích hợp)
e. Bảng tham khảo môn Toán (xem hướng dẫn bên dưới)

LƯU Ý: Để truy cập bảng tham khảo môn toán cho bài kiểm tra môn toán, học

sinh nên chọn nút sau khi đăng nhập vào bài kiểm tra. 
3. Học sinh phải nhập thông tin đăng nhập từ phiếu kiểm tra do giáo viên của họ cung cấp.

Học sinh sau đó nên làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành bài kiểm tra của
mình.

LỜI KHUYẾN/NHẮC NHỞ 

https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la
https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la
https://wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510028/adminId=510028
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 Nếu học sinh cần nghỉ ngơi ngắn trong thời gian làm bài kiểm tra (chẳng hạn đi vệ sinh), 

học sinh nên nhấp vào nút Tạm dừng. Một bộ đếm ngược xuất hiện trên màn hình theo 
dõi thời gian còn lại trước khi hệ thống tự động thoát khỏi bài kiểm tra. 

 Nếu bài kiểm tra không được tiếp tục trong vòng 20 phút, học sinh sẽ tự động bị thoát 
ra khỏi bài kiểm tra. Tuy nhiên, học sinh có thể đăng nhập lại để hoàn thành bài kiểm tra 
bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập ban đầu do giáo viên của họ cung cấp. 

 Phụ huynh, người giám hộ hoặc người lớn khác có thể hỗ trợ học sinh trong quá trình 
kiểm tra nếu họ gặp khó khăn với thiết bị kiểm tra (máy tính, iPad), gặp khó khăn khi 
đăng nhập vào bài kiểm tra, hoặc nếu học sinh có thắc mắc về các hướng dẫn kiểm tra. 
Tuy nhiên, họ không nên đọc câu hỏi kiểm tra hoặc đưa ra các manh mối hoặc gợi ý về 
câu trả lời. 

 Phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh nên sắp xếp thời gian không bị gián đoạn trước 
khi học sinh bắt đầu bài kiểm tra. 

 Học sinh nên được khuyến khích làm việc trong một khu vực yên tĩnh mà không bị phân 
tâm. 

 Quan trọng nhất, học sinh phải được nhắc nhở rằng sẽ không sao nếu các em không biết 
tất cả các câu trả lời và rằng nỗ lực hết sức của các em sẽ giúp giáo viên lập kế hoạch 
giảng dạy. 

 

 

 

  


