
HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH ĐỐI VỚI KẾT NỐI LEAP

Khi nhà trường và học sinh bắt đầu những chuẩn bị cuối cùng cho Bài Đánh giá LEAP Connect cho Học sinh Khuyết tật Đáng kể (Students with 
Significant Disabilities), Sở Giáo dục bang Louisiana (LDOE) tạo ra bảng thông tin này để cung cấp cho phụ huynh thông tin chung về bài kiểm 
tra, và những gì mà quý vị và con mình có thể mong đợi khi các em làm các bài kiểm tra này.

HIỂU VỀ BÀI KIỂM TRA

BÀI ĐÁNH GIÁ LEAP CONNECT
Mỗi năm, học sinh khối lớp 3-8 và trung học phổ thông đạt đủ tiêu chuẩn tham gia cho bài đánh giá thay thế sẽ tham dự kỳ thi toàn bang để 
đo lường tiến bộ học tập của các em ở môn Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh (English Language Arts, ELA) và môn toán. Bài thi này là bài đánh giá 
thay thế cho LEAP 2025.

BÀI ĐÁNH GIÁ LEAP CONNECT ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ LÀM VIỆC VỚI CÁCH HỌC SINH 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,

 NHỮNG DẠNG HÌNH HỌC THÔNG THƯỜNG VÀ SỐ NHỎ HƠN TRÊN BÀI THI MÔN TOÁN,

 CÓ THỂ CHỌN LỰA CHỌN TRẢ LỜI CÓ SẴN BẰNG NHỮNG THIẾT BỊ GIAO TIẾP THAY THẾ,

  LÀM BÀI THI MỘT KÈM MỘT VỚI GIÁO VIÊN HOẶC MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRƯỜNG  
ĐƯỢC ĐÀO TẠO, VÀ

 BẤT CỨ NHỮNG ĐIỀU TIẾT BỔ SUNG NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG IEP CỦA HỌC SINH.

CẤU TRÚC LEAP CONNECT
Mỗi phần của bài đánh giá LEAP Connect không được tính giờ, cho phép học sinh làm bài theo nhịp độ của bản thân và người coi thi có thể tạm 
dừng để nghỉ giữa giờ nếu cần.

Bài đánh giá LEAP Connect cho môn ELA bao gồm bốn phần.
Lớp Phần 1 & 2 Phần 3 Phần 4

3-8, 11 Trắc nghiệm-Đọc hiểu/ 
Lựa chọn Trả lời

Trắc nghiệm-Viết/ 
Lựa chọn Trả lời Tự luận-Viết

Bài đánh giá LEAP Connect cho môn toán bao gồm hai phần.
Lớp Phần 1 Phần 2

3-8, 11 Lựa chọn Trả lời/Trắc nghiệm  
và Tự luận**

Lựa chọn Trả lời/Trắc nghiệm  
& Tự luận**

**Môn toán khối lớp 6 & 7 không có tự luận.

LỊCH KIỂM TRA TRỰC TUYẾN: 5 THÁNG HAI-16 THÁNG BA, 2019
Nhà trường sẽ quyết định lịch tiến hành bài thi trực tuyến trong khoảng thời gian này dựa trên những nhu cầu và năng lực của học sinh; do đó, 
ngày thi và kiểu luân chuyển giữa các phần sẽ thay đổi theo từng học sinh.



KẾT QUẢ KIỂM TRA
Các trường và các hệ thống  các trường học sẽ nhận  
được phiếu báo điểm bài thi cá nhân học sinh trong  
tháng Năm. Mỗi hệ thống nhà trường sẽ quyết định  
làm thế nào để chia sẻ thông tin này, nhưng giáo viên,  
phụ huynh và học sinh sẽ được cho biết điểm số kèm  
với một lời giải thích.

Kết quả từ những bài thi này sẽ được dùng để giúp giáo viên 
nhận ra khi nào học sinh cần thêm trợ giúp hoặc cần những bài 
tập thử thách hơn trong môn ELA và môn toán. Bên cạnh đó, 
kết quả sẽ được sử dụng để lập ra một chương trình giáo dục 
phù hợp cho mỗi học sinh.

Vui lòng xem Hướng dẫn cho Phụ huynh về Phiếu báo điểm Học sinh 
Báo cáo LEAP Connect  
để biết thêm về các kết quả này  
và tại sao chúng lại có ý nghĩa với con quý vị.

CHUẨN BỊ CHO BÀI KIỂM TRA

BIẾT CON MÌNH 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 để xác định xem loại bài LA Connector nào đang được đề cập đến trong phần giảng dạy tại lớp

 Xem lại Công cụ Khảo thí Trực tuyến và tập làm thử bài thi trên nền tảng trực tuyến.

Bằng cách hiểu được con quý vị nên biết và có thể làm gì trong năm nay, quý vị sẽ có được vị trí tốt hơn để giúp con mình tạo ra sự liên 
hệ giữa những gì chúng đang học và bài đánh giá.

ĐƯỜNG DẪN HỮU ÍCH
 LA Connectors cho Học sinh có Khuyết tật Đáng kể

 Hướng dẫn cho Phụ huynh về Louisiana Connectors

 Quyền Lợi Giáo Dục Dành Cho Trẻ Em Khuyết Tật 
ở Louisiana

 Hướng dẫn về Bài Đánh giá LEAP Connect

 Tài nguyên cho Phụ huynh của Học sinh có Khuyết tật

 Bài Đánh giá LEAP Connect Mẫu

 Đào tạo Công cụ Trực tuyến LEAP Connect  
(qua Google Chrome)

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

ĐỂ TRUY CẬP TRỰC TUYẾN TẤT CẢ 
NHỮNG TÀI NGUYÊN CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ, 
hãy vào trang Familly Support Toolbox (Hộp Công 
cụ Hỗ trợ Gia đình) tại  
https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox.

PARENT GUIDE TO THE  
LEAP CONNECT STUDENT REPORTS

HOW DID MY CHILD 
PERFORM ON THE LEAP 
CONNECT THIS YEAR?

In the middle of each report is your child’s overall 
performance information including:

 achievement level,

 scale score, and

 a list of skills your child is able to do in the specific 
content area.

Below the overall performance information is a 
chart of the score ranges for each LEAP Connect 
achievement level at your child's grade level. 
The score ranges change slightly across grade 
levels and subjects.

HOW DID MY CHILD DO IN 
COMPARISON TO OTHERS?

This section includes the school 
system and state performance 
averages so you can see how your 
child's performance compares to 
that of other students in the same 
grade and subject area. To protect 
the privacy of students, data may 
be suppressed when school totals 
include a small group of students.

HOW SHOULD I, OR MY 
CHILD’S TEACHER, USE 
THESE RESULTS?

The scores will be used to help teachers identify 
students who need additional support or more 
challenging work in each subject area. 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):

 Where is my child doing well and where does he or 
she need improvement?

 What can be done in the classroom to help 
improve his or her area(s) of weakness?

 What can be done to appropriately challenge 
my child in areas where he or she exceeds the 
expectations?

 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.

LEAP Connect Achievement Level Descriptors:  
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors.pdf

LEAP Connect Online Tools Training (for Google 
Chrome only): https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la 

LA Connectors for Students with Significant 
Disabilities: https://www.louisianabelieves.com/docs/
default-source/students-with-disabilities/k-12-louisiana-
connectors-for-students-with-significant-disabilities.pdf

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-the-leap-connect-student-reports.pdf?sfvrsn=4
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-the-leap-connect-student-reports.pdf?sfvrsn=4
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-for-students-with-significant-disabilities.pdf?sfvrsn=10
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academics/louisiana-connectors-parent-guide.pdf?sfvrsn=4
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academics/louisiana's-educational-rights-of-children-with-disabilities.pdf?sfvrsn=17
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academics/louisiana's-educational-rights-of-children-with-disabilities.pdf?sfvrsn=17
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/leap-connect-assessment-guide.pdf?sfvrsn=4
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/resources-for-parents-of-students-with-disabilities.pdf?sfvrsn=6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/leap-connect-sample-items-oct-2017.pdf?sfvrsn=4
https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la
mailto:assessment%40la.gov?subject=
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