
Thông Tin cho Phu ̣Huynh về các Đánh Giá của Iowa 

Kính gởi Phu ̣huynh/Giám hô:̣ 

Giữa ngày 2 tháng 4 và 13 tháng 4, con em 

của quí vi ̣sẽ làm kiểm tra để đánh giá của Iowa 
®.  

Đo lường thành tích học tập của học sinh với 

các đánh giá Iowa cung cấp thông tin để giúp 

học sinh thành công. Các đánh giá Iowa có thể 

làm được điều này bằng cách cung cấp thông 

tin chi tiết về hoc̣ sinh của bạn trong các lĩnh 

vực hoc̣ bao gồm đọc, toán và khoa học.  

Các đánh giá Iowa đo lường tăng trưởng và 

tiến bộ của học sinh từ từng năm.  Thêm vào 

đó,  chúng cung cấp thông tin về  thành tích học 

tập của học sinh của bạn liên quan đến trường, 

học khu, và cả nước.  

Thông tin thu được từ việc đánh giá Iowa giúp 

giáo viên xác định điểm mạnh của học sinh và 

xác định các lĩnh vực mà có thể cần phải nhấn mạnh thêm. Các dữ liệu đánh 

giá cho phép lên tiếng để quyết định và cung cấp một trọng tâm cho giáo viên 

để xem xét và cải thiện việc giảng dạy. 

Kết quả đánh giá này sẽ giúp chuẩn bị học sinh cho bước tiếp theo trên con 

đường học vấn.  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về đánh giá Iowa, xin vui lòng liên hệ với hiệu 

trưởng của trường. 

Think. Learn. Grow. 

Lợi ích của các đánh 

giá Iowa 

• Đánh giá sự hiểu biết 

trong môn đoc̣, toán, và 

khoa hoc̣ 

• Đo lường sự tăng 

trưởng từ năm này sang 

năm khác dựa trên 

thang điểm chung 

• Đo lường hiệu suất so 

với học sinh khác trên 

toàn huyện và cả nước 

• Giúp xác định điểm 

mạnh và điểm yếu 
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