
Cách So Sánh Các Trường 
trên Dashboard 2019

Cha mẹ có thể sử dụng Dashboard (Bảng Đồng Hồ) để xem trường của con họ đáp ứng các nhu cầu 
của tất cả học sinh như thế nào. Họ cũng có thể so sánh hiệu năng giữa trường của họ với hiệu năng 
của các trường khác trong địa hạt học đường. Các phương tiện này giúp cha mẹ tham gia tiến trình 
cải tiến trường học bằng dữ kiện để bắt đầu hiểu các ưu điểm và các lãnh vực cần cải tiến tại trường 
của họ và trong địa hạt.

1. Có thể xem Dashboard tại https://www.caschooldashboard.org/.

2. Muốn so sánh kết quả của các trường trong địa hạt học đường của quý vị, hãy ghi tên địa hạt vào
khung tìm kiếm. Sau đó chọn năm.

3. Sau khi quý vị chọn địa hạt học đường thì sẽ thấy hiện lên những mốc đo lường hiệu năng của
địa hạt đó ở cấp tiểu bang và địa phương.

4. Ở góc phải trên cùng là cách xem tất cả các trường.

5. Bên dưới mức hiệu năng của địa hạt học đường theo những mốc đo lường cấp tiểu bang là phần
tóm lược cho mỗi trường trong địa hạt đó.

6. Dùng những cách sắp xếp ở bên trái màn ảnh để
xem hiệu năng của:

• Tất cả các trường trong địa hạt học đường
(xếp theo mẫu tự đi lên hoặc xuống)

• Một dấu hiệu cụ thể nào đó (xếp theo thứ tự
hiệu năng của trường theo dấu hiệu này)

7. Ngoài ra, những cách lọc lựa (bên dưới những cách
sắp xếp) cho phép người xem so sánh hiệu năng
của tất cả các trường theo các dấu hiệu cụ thể của
cấp tiểu bang. Chọn các dấu hiệu quý vị muốn so
sánh và áp dụng cách lọc lựa.

Muốn biết thêm chi tiết, xin đến trang web của California Accountability 
Model & School Dashboard (Mô Hình Trách Nhiệm & Bảng Đồng Hồ Theo 
Dõi Trường Học California) tại https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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