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Chỉ Báo cáo dữ liệu cho 
Năm hiện tại trên  
Bảng thông tin

Bảng thông tin Trường hoc Tiểu bang California (Bảng thông tin) sẽ thể hiện các thành tích của khu học 
chánh và các trường thông qua nhiều tiêu chí và thước đo đánh giá nhằm tạo nên hệ thống giải trình đầy 
đủ toàn cảnh của California. Các kết quả này được dùng để xác định điểm mạnh và điểm yếu cũng như 
giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu của tất cả các học sinh.  
Những năm trước đây, Bảng thông tin đã báo cáo các cấp thành tích thông qua việc sử dụng các màu: 
xanh dương, xanh lục, vàng, cam và đỏ. Màu xanh lam đại diện cho mức thành tích cao nhất trong khi 
màu đỏ thể hiện mức thành tích thấp nhất. Các cấp thành tích này được xác định bằng cách sử dụng dữ 
liệu của hai năm, năm hiện tại đem so sánh với năm trước đó nhằm chỉ ra sự tăng trưởng hoặc sụt giảm. 

THÀNH TÍCH 
KÉM NHẤT 

THÀNH TÍCH 
TỐT NHẤT

ĐỎ VÀNG CAM XANH LÁ XANH DƯƠNG

Thể theo các yêu cầu của Dự luật Hạ viện 130 (AB 130), Cơ quan Giáo dục California (CDE) chỉ có thể 
hiển thị dữ liệu của năm mới nhất (còn được gọi là Trạng thái) trên Bảng thông tin năm 2022. Do đó, khác 
với các Bảng thông tin trước đây, cấp thành tích sẽ không còn được báo cáo bằng cách sử dụng màu 
sắc. Thay vào đó, Bảng thông tin năm 2022 sẽ báo cáo các cấp thành tích thông qua một trong năm mức 
Trạng thái (từ Rất Cao, Cao, Trung bình, Thấp và Rất thấp) cho tất cả các thước đo đánh giá của tiểu 
bang* dựa trên dữ liệu năm học 2021–22. 
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Lưu ý: Các cấp Trạng thái được đảo ngược với Tỷ lệ nghỉ học triền miên và Tỷ lệ đình chỉ so với các 
thước đo đánh giá của tiểu bang và mục tiêu là giảm tỷ lệ học sinh vắng mặt và đình chỉ. 

*Thước đo đánh giá cấp tiểu bang:
• Nghỉ học triền miên: từ mẫu giáo (K) đến lớp 8 
• Tỷ lệ đình chỉ: từ mẫu giáo đến lớp 12
• Tiến bộ của Người học tiếng Anh: từ lớp  

1 đến lớp 12
• Tỷ lệ tốt nghiệp: chỉ dành cho trường  

trung học

• Đại học/Hướng nghiệp: chỉ dành cho  
trường trung học**

• Học thuật: từ lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11
– Ngữ văn Anh/ngữ văn
– Toán học

**Lưu ý: Chỉ số Đại học/Hướng nghiệp sẽ không được báo cáo trong Bảng thông tin 2022.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Bảng thông tin Trường học  
Tiểu bang California và Hệ thống Hỗ trợ của CDE tại trang web  
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp. Tháng 8/2022
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