Tìm Hiểu về Những
Mức Đo Lường
California School Dashboard (Bảng Đồng Hồ Theo Dõi Trường Học California)
(https://www.caschooldashboard.org) là một phương tiện trên mạng để giúp các cộng đồng trên
khắp tiểu bang theo dõi tin tức quan trọng về các trường K–12 và các địa hạt học đường.
Dashboard (Bảng Đồng Hồ) có sáu mức đo lường của tiểu bang để cung cấp dữ kiện quan trọng về
mức độ phục vụ học sinh của các trường.

Hiệu Năng Văn Hóa
Mức đo lường Văn Hóa cho thấy học sinh đạt được các tiêu chuẩn
đúng cấp lớp như thế nào về văn chương/văn hóa Anh Ngữ và toán
học. Kết quả này được dựa trên hiệu năng của học sinh trong các cuộc
Thẩm Định Kết Quả Quân Bình Tinh Khôn Hơn, mà học sinh lớp 3–8
và lớp 11 thi vào mỗi mùa xuân.

Vắng Mặt Lâu Dài
Mức đo lường Vắng Mặt Lâu Dài cho thấy có bao nhiêu học sinh vắng
mặt từ 10 phần trăm trở lên trong tổng số ngày giảng dạy. Thí dụ, đa
số các trường có 180 ngày giảng dạy; nếu học sinh vắng mặt 18 ngày
hoặc nhiều hơn thì học sinh đó bị xem là vắng mặt lâu dài. Cũng giống
như bị trường tạm đuổi, học sinh nào vắng mặt lâu dài sẽ bỏ lỡ phần
giảng dạy quan trọng trong lớp. Ghi lại dữ kiện này trong Dashboard
giúp cha mẹ và các nhà giáo dục thấy được tình trạng vắng mặt lâu
dài có phải là vấn đề tại một trường nào đó hoặc trên khắp địa hạt học
đường hay không.

Mức Độ Sẵn Sàng cho Đại Học/Nghề Nghiệp
Mức đo lường Đại Học/Nghề Nghiệp cho thấy có bao nhiêu học sinh tốt
nghiệp trung học được chuẩn bị sẵn sàng hơn cho đại học hoặc nghề
nghiệp. Loại này sử dụng nhiều cách đo lường khác nhau về mức độ
sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp, xét đến những lớp học sinh đã
hoàn tất ở trung học hoặc những kỳ thi đã đậu. Muốn biết thêm chi tiết
về cách nhà trường giúp học sinh chuẩn bị sẵn sàng, xin xem tài liệu
thông tin về mức đo lường Đại Học/Nghề Nghiệp tại
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccidashboardflyer.pdf.
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Mức Tiến Bộ của Người Học Anh Ngữ
Khả năng thông thạo Anh Ngữ là bước đầu cho học sinh thành công
trong những môn học khác như đọc, viết, toán, và khoa học. Cách
đo lường Mức Tiến Bộ của Người Học Anh Ngữ xét đến mức tiến
bộ mà người học Anh Ngữ (chẳng hạn như học sinh không nói tiếng
Anh là ngôn ngữ chính) đang đạt được để trở nên thông thạo Anh
Ngữ. Mỗi mùa xuân, người học Anh Ngữ được Thẩm Định Khả Năng
Thông Thạo Anh Ngữ cho California, hay ELPAC, để đo lường xem
các học sinh này biết và hiểu Anh Ngữ đến mức nào. Kết quả từ
ELPAC được dùng để tính Mức Tiến Bộ của Người Học Anh Ngữ.

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp
Bất luận học sinh có học tiếp lên đại học hay không, bằng tốt nghiệp
trung học là điều kiện tối thiểu cho hầu hết việc làm ở cấp mới bắt đầu.
Bằng tốt nghiệp này chứng minh được mức thông thạo các khả năng
căn bản về toán, đọc, và viết.

Tỷ Lệ Cho Tạm Nghỉ Học
Mức đo lường Tỷ Lệ Cho Tạm Nghỉ Học cho thấy số phần trăm học sinh
bị tạm cho nghỉ học trong năm học. Học sinh nào bị tạm cho nghỉ học
là bỏ lỡ phần giảng dạy quan trọng trong lớp. Ghi lại dữ kiện này trong
Dashboard giúp cha mẹ và các nhà giáo dục thấy được là có xảy ra vấn
đề tạm cho nghỉ học tại một trường nào đó hoặc trên khắp địa hạt học
đường hay không và các nhóm học sinh nào đó có bị tạm cho nghỉ học
nhiều hơn các học sinh khác hay không. (Ghi Chú: Học sinh chỉ được
tính một lần trong cách đo lường này dù cho có bị tạm cho nghỉ học
nhiều lần trong năm.)

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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