
 
 

Tại LPS, chúng tôi tin rằng các biện pháp tăng trưởng hiệu suất có giá trị cho sự hiểu biết không 

chỉ những gì học sinh của chúng tôi đã được giảng dạy, mà còn là những gì họ đã học được dọc 

theo con đường giáo dục của họ. Để kiểm tra sự tăng trưởng hiệu suất học tập cho giảng dạy và 

hướng dẫn học tập, LPS sử dụng một loạt các đánh Xin vui lòng, tìm thấy dưới đây các thẩm 

định bắt buộc quản lý cho sinh viên. 

  

Tiểu: 

Kiểm tra khả năng nhận thức (CogAT): họcsinh lớp 4 và các học sinh khác, theo khuyến cáo 

Mùa thu & đánh Gỏi Benchmark Mid-Term: 3rd – 5th lớp 

Đánh chỉ điểm Benchmark học kỳ mùa thu: 3rd-5th lớp 

Oklahoma thay thế đánh giá sự tham gia (OAAP): 3rd-5th lớp 

Chương trình kiểm tra bang Oklahoma (OSTP): 3 – 5 lớp 

STAR đọc viết sớm: mẫu giáo – 1St Grade 

STAR Reading: 1St -5th lớp 

STAR Math: 1St -5th lớp 

WIDA truy cập: K-5th lớp 

  

  

Phụ: 

Các bài kiểm tra vị trí nâng cao (AP): 9th-12th 

Trường cao đẳng nghề nghiệp thẩm định sẵn sàng (CCRA) [Pearson ACT, khoa học, Hoa 

Kỳ lịch sử]: 11th Grade 

Kiểm tra khả năng nhận thức (CogAT): 6th – 12th lớp mỗi khuyến nghị 

Mùa thu & mùa xuân giữa hạn ACT/CCRA Benchmark thẩm định [ELA, toán, khoa học, 

& lịch sử Hoa Kỳ]: 11th Grade 

Mùa thu trung hạn Benchmark đánh: 6th – 8th lớp, & 9th Grade [10th lớp lấy preact] 
Đánh giá preact mùa thu: lớp 10 

Đạo luật mùa thu học kỳ/CCRA Benchmark thẩm định [ELA, Math, Science, & US 

History]: lớp 11 

Đánh chỉ điểm Benchmark học kỳ mùa thu: 6 – 10 lớp 

Tham gia đánh giá thay thế Oklahoma (OAAP): 6th – 8th & 11th lớp 

Bài đánh & Benchmark: 9th thứ10 lớp 

Đánh Gỏi Benchmark Mid-Term: 6 – 10 lớp 

Truy cập WIDA: lớp 6-12th 
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