
             
Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Kỳ thi Đánh giá học tập Tiểu bang Maine (Maine Educational Assessments, MEA) bao gồm các kỳ thi đánh giá 

bắt buộc cho các môn Toán, Ngữ văn tiếng Anh (English Language Arts, ELA)/Đọc Viết và Khoa học.  Đối với 

niên khóa 2022-2023, tiểu bang Maine sẽ sử dụng NWEA cho học sinh lớp 3 đến lớp 8 và học sinh năm thứ 

hai trung học để đánh giá trình độ môn Toán và Đọc. Học sinh lớp 5, lớp 8 và năm thứ ba trung học sẽ tham 

gia kỳ thi đánh giá Khoa học Tiểu bang Maine. Học sinh lớp 3 đến lớp 8 và năm thứ ba trung học bị khuyết tật 

nhận thức đáng kể nhất sẽ tiếp tục tham gia Kỳ thi Đánh giá thay thế nhiều tiểu bang (Multi State Alternate 

Assessment, MSAA) để đánh giá trình độ môn Toán và ELA/Đọc Viết. Học sinh lớp 5, lớp 8 và năm thứ ba 

trung học bị khuyết tật nhận thức đáng kể nhất sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi đánh giá Khoa học MSAA phù hợp 

với Tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới (Next Generation Science Standards, NGSS). Những học sinh được xác 

định là học sinh học tiếng Anh cũng tham gia kỳ thi đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh hàng năm, 

ACCESS for ELLs.  Những học sinh bị khuyết tật nhận thức đáng kể nhất được xác định là học sinh học tiếng 

Anh sẽ tham gia kỳ thi đánh giá ACCESS for ELLs thay thế. Tất cả các kỳ thi đánh giá được thực hiện trực 

tuyến.   

Kỳ thi Đánh giá học tập Tiểu bang Maine (MEA) cụ thể như sau: 
 

Kỳ thi đánh giá: Dành cho: 

ACCESS for ELLs Học sinh học tiếng Anh từ mẫu giáo đến lớp 12 

ACCESS for ELLs thay thế Học sinh học tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 bị khuyết tật nhận 
thức đáng kể nhất 

NWEA Toán & Đọc Lớp 3 đến lớp 8 và năm thứ hai trung học 

MSAA - Toán & ELA/Đọc Viết thay thế  Học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và học sinh năm thứ ba trung học bị 
khuyết tật nhận thức đáng kể 

MSAA - Khoa học thay thế 
 

Học sinh lớp 5, lớp 8 và năm thứ ba trung học bị khuyết tật 
nhận thức đáng kể 

Khoa học Tiểu bang Maine  Lớp 5, lớp 8 và năm thứ ba trung học 
 

Với tư cách là phụ huynh, quý vị có thể sử dụng thông tin từ các kỳ thi đánh giá để giúp đỡ con em quý vị ở 

nhà và thảo luận với giáo viên của con em quý vị nhằm xác định xem có cần thêm các hình thức hỗ trợ nào ở 

trường hay không. Các giáo viên sử dụng thông tin này, cùng với các dữ liệu khác ở cấp cơ sở, để định 

hướng cho công tác giảng dạy đồng thời cung cấp thêm các hoạt động và cơ hội học tập phù hợp hơn với 

từng cá nhân học sinh. Tuy một kỳ thi đánh giá đơn lẻ không thể giúp xác định rõ trình độ học tập của học 

sinh, nhưng khi kết hợp với các phương pháp đánh giá khác, các dữ liệu này cung cấp thông tin quan trọng về 

sự tiến bộ trong việc học của học sinh. Khi học sinh không tham gia kỳ thi đánh giá của tiểu bang, chúng ta sẽ 

không có được thông tin giá trị này. 

Cả Sở Giáo dục Tiểu bang Maine và học khu của chúng tôi đều đang cố gắng hạn chế số kỳ thi đánh giá học 

sinh ở cấp độ tiểu bang và học khu, đồng thời đảm bảo rằng các kỳ thi đánh giá sẽ cung cấp thông tin thiết 

thực và ý nghĩa cho các giáo viên, học sinh và gia đình. Chúng tôi tin rằng với chương trình giảng dạy xuất 

sắc do các nhà giáo của chúng tôi cung cấp, cùng với sự ủng hộ của quý vị, các em học sinh của chúng ta sẽ 

được chuẩn bị sẵn sàng để gặt hái thành công. Quý vị nên liên lạc với [INSERT RESOURCES e.g., your 

child’s teacher/school/administrator] nếu có điều gì thắc mắc về MEA hoặc sự tiến bộ trong việc học của con 

em quý vị. 

Xin cảm ơn quý vị, 

[INSERT district/school administrator] 


