
Bộ công cụ Bảng thông tin 2022

Tìm hiểu về Báo 
cáo Bình đẳng 

Bình đẳng là trọng tâm của hệ thống trách nhiệm giải trình tiểu bang California.

Bảng thông tin California School Dashboard (Dashboard) xác định độ chênh lệch thành tích giữa các nhóm 
học sinh thông qua các báo cáo bình đẳng có sẵn cho từng thước đo đánh giá của tiểu bang. Những báo 
cáo này chỉ rõ cả những thành công cũng như những thách thức mà các văn phòng quận, khu học chánh và 
trường học đang gặp phải trong việc rút ngắn khoảng cách chênh lệch. Ngoài ra, những tài liệu này cũng làm 
nổi bật những trường đang có các phương pháp đầy hứa hẹn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm 
học sinh.
Báo cáo bình đẳng thể hiện số nhóm học sinh được xếp vào từng cấp độ thành tích cho một thước đo cụ thể 
của tiểu bang. Bảng thông tin năm 2022 sẽ thể hiện các thành tích thông qua một trong năm mức Trạng thái 
(Rất cao, Cao, Trung bình, Thấp và Rất thấp) cho tất cả các thước đo của tiểu bang được báo cáo* dựa trên 
dữ liệu của năm học 2021–22.

Dưới đây là một mẫu thẻ dữ liệu của thước đo đánh giá Ngữ văn Anh (ELA) trong Chỉ số Học thuật.

Trong thẻ dữ liệu mẫu được cung cấp này, trường học vượt chuẩn 
trong năm hiện tại 10.4 điểm, do đó xếp loại mức thành tích Cao. 
Báo cáo bình đẳng được nêu ở cuối thẻ cho thấy hai nhóm học sinh 
có Trạng thái Rất Thấp (mức thành tích thấp nhất cho chỉ số này), năm 
nhóm học sinh có Trạng thái Thấp, không có nhóm học sinh nào thuộc 
Trạng thái Trung bình, ba nhóm học sinh thuộc Trạng thái Cao và một 
nhóm học sinh có Trạng thái Rất cao (mức thành tích cao nhất cho chỉ 
số này). 
Theo mặc định, số nhóm học sinh trong báo cáo bình đẳng phản ánh 
thông tin của Tất cả học sinh trong một trường học hoặc khu học 
chánh. Có thể truy cập thông tin này ở cấp tiểu bang bằng cách chọn 
nút Tiểu bang phía trên biểu đồ thanh. 
Để biết thông tin chi tiết về từng nhóm học sinh (chẳng hạn như mức 
thành tích và kết quả dữ liệu của năm hiện tại) cho từng thước đo, hãy 
chọn  Xem thêm chi tiết ở cuối thẻ.
*Các thước đo đánh giá sau đây của tiểu bang được báo cáo trên Bảng 
thông tin năm 2022:

● Học thuật:  
ELA và Toán Học

● Tỷ lệ nghỉ học triền miên

● Tiến bộ của Người học tiếng Anh
● Tỷ lệ tốt nghiệp
● Tỷ lệ đình chỉ

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Bảng thông tin California School Dashboard của California 
Department of Education và Hệ thống Hỗ trợ tại trang web https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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