Tìm Hiểu về California
School Dashboard
California School Dashboard (Bảng Đồng Hồ Theo Dõi Trường Học California) (http://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 địa hạt
học đường và trường học K-12. Dashboard (Bảng Đồng Hồ) có các phúc trình dễ đọc về nhiều cách đo lường mức
độ thành công của trường học. Dashboard chỉ là một bước trong một loạt các thay đổi nhằm nâng cao tiêu chuẩn
cho việc học tập của học sinh, thay đổi cách trắc nghiệm, và chú trọng hơn đến tình trạng công bằng.

10 Dấu Hiệu Thành Công của Trường Học
Các Dấu Hiệu Tiểu Bang
Sáu dấu hiệu của tiểu bang để so sánh các
trường và địa hạt học đường dựa trên dữ kiện
thu thập toàn tiểu bang.
•
•
•
•
•
•

Các trường và địa hạt học đường được xếp vào một
trong năm mức hiệu năng theo màu về mỗi dấu hiệu
trong sáu dấu hiệu cấp tiểu bang.
NHỮNG MỨC HIỆU NĂNG

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Trung Học
Hiệu Năng Văn Hóa
Tỷ Lệ Bị Cho Tạm Nghỉ Học
Mức Tiến Bộ của Người Học Anh Ngữ
Chuẩn Bị cho Đại Học/Nghề Nghiệp (CCI)
Vắng Mặt Lâu Dài

Kết quả được công bố cho tất cả các địa hạt
học đường, trường học, và tất cả những nhóm
học sinh cụ thể (chẳng hạn như những nhóm
sắc tộc, lợi tức thấp, người học Anh Ngữ, người
vô gia cư, thanh thiếu niên được tạm nuôi, học
sinh khuyết tật).

Đỏ • Cam • Vàng • Xanh • Xanh
Lục
Dương
Hiệu Năng
Thấp Nhất

Hiệu Năng
Cao Nhất

Mỗi mức hiệu năng là (1) một màu, và (2) một số
những phần tô màu. Thí dụ, Xanh Lục sẽ có bốn phần
tô màu.
Mức hiệu năng xét chung được dựa trên cả mức hiệu
năng hiện thời (tình trạng) lẫn thay đổi kể từ năm
trước (thay đổi).

Các Dấu Hiệu Địa Phương
Bốn dấu hiệu địa phương được dựa trên dữ kiện do các
địa hạt học đường, văn phòng giáo dục quận và trường
hiến chương thu thập.
• Các Tình Trạng Tổng Quát
• Khả năng của giáo viên
• Trường sở an toàn và sạch sẽ
• Sách giáo khoa cho tất cả học sinh
• Thực Thi Các Tiêu Chuẩn Văn Hóa
• Khảo Sát Môi Trường ở Trường
• An toàn học sinh
• Kết nối với nhà trường
• Cha Mẹ Tích Cực Tham Gia

Các địa hạt được xếp vào một trong ba
mức hiệu năng cho mỗi dấu hiệu trong
bốn dấu hiệu địa phương:
• Đạt được
• Không đạt được
• Không Đạt Được Trong Hai Năm
Không có dữ kiện về trường và nhóm học
sinh cho các dấu hiệu địa phương.

Getting to Know the California School Dashboard – Vietnamese

Tìm Hiểu về California School Dashboard (tiếp theo)

4 Phúc Trình để Tùy Ý Chọn Cách Xem Mức Độ Thành Công của Trường Học
Phúc Trình về Tình Trạng Công Bằng
Phúc Trình về Tình
Trạng Công Bằng

Phúc Trình về Tình Trạng và Thay Đổi

Phúc Trình Chi Tiết

Phúc Trình về Nhóm Học Sinh

Phúc Trình về Tình Trạng Công Bằng cho thấy những mức hiệu năng của tất cả học sinh theo các dấu hiệu tiểu bang. Phúc
trình này cũng cho thấy tổng số nhóm học sinh được xếp vào một mức hiệu năng cho mỗi dấu hiệu và có bao nhiêu trong số
những nhóm học sinh đó thuộc hai mức hiệu năng thấp nhất (Đỏ/Cam). Tổng số nhóm học sinh có thể thay đổi tùy theo số cấp
lớp bao gồm trong mỗi dấu hiệu. Hãy chọn bất cứ dấu hiệu nào có gạch dưới để biết thêm chi tiết.

Các Dấu Hiệu Tiểu Bang

Hiệu Năng của Tất Cả Học Sinh

Vắng Mặt Lâu Dài

Không Áp Dụng

Tỷ Lệ Bị Cho Tạm Nghỉ Học (K-12)
Mức Tiến Bộ của Người Học Anh Ngữ (K-12)

Cho thấy:
• Hiệu năng của tất cả học sinh xét theo các dấu hiệu
tiểu bang
• Số nhóm học sinh bao gồm trong mỗi dấu hiệu tiểu bang
• Số nhóm học sinh trong mức hiệu năng Đỏ/Cam
• Hiệu năng xét theo những cách đo lường địa phương
(riêng cấp địa hạt)
Cho phép chọn dữ kiện theo dấu hiệu

Phúc Trình về Tình Trạng/Thay Đổi
Phúc Trình về Tình
Trạng Công Bằng

Phúc Trình về Tình Trạng và Thay Đổi

Phúc Trình Chi Tiết

Phúc Trình về Nhóm Học Sinh

Phúc trình về tình trạng và thay đổi cho biết mức hiệu năng cho tất cả học sinh xét theo các dấu hiệu tiểu bang. Phúc trình này
cũng cho thấy kết quả so sánh năm hiện thời (tình trạng) với những năm trước (thay đổi) cho mỗi dấu hiệu tiểu bang. Mỗi phúc
trình về tình trạng và thay đổi có thể có năm mức, được trình bày cùng với dữ kiện cho mỗi dấu hiệu. Hãy chọn bất cứ dấu hiệu
nào có gạch dưới để biết thêm chi tiết.

Các Dấu Hiệu Tiểu Bang

Hiệu Năng của Tất Cả Học Sinh

Cho thấy về mỗi dấu hiệu tiểu bang:
• Hiệu năng của tất cả học sinh
• Tình trạng (Hiệu Năng Hiện Thời)
• Thay đổi (Khác với Hiệu Năng Trước Đây)

Tỷ Lệ Bị Cho Tạm Nghỉ Học (K-12)

Phúc Trình Chi Tiết
Phúc Trình về Tình
Trạng Công Bằng

Phúc Trình về Tình Trạng và Thay Đổi

Phúc Trình Chi Tiết

Phúc Trình về Nhóm Học Sinh

Phúc trình này trình bày dữ kiện về các dấu hiệu được dùng để thẩm định hiệu năng văn hóa trong Dashboard. Hãy chọn bất
cứ dấu hiệu nào có gạch dưới để biết thêm chi tiết.
Hiệu Năng Văn Hóa

Tình Trạng và Môi Trường ở Trường

Tham Gia Văn Hóa

Các Dấu Hiệu Tiểu Bang
Mức Tiến Bộ của Người Học Anh Ngữ (K-12)

Được xếp thành ba loại:
• Hiệu Năng Văn Hóa
• Tình Trạng và Môi Trường ở Trường
• Tham Gia Văn Hóa
Cho thấy ba năm dữ kiện về khuynh hướng, khi có

Phúc Trình về Nhóm Học Sinh
Phúc Trình về Tình
Trạng Công Bằng

Phúc Trình về Tình Trạng và Thay Đổi

Phúc Trình Chi Tiết

Phúc Trình về Nhóm Học Sinh

Phúc trình này cũng cho thấy những mức hiệu năng cho tất cả học sinh và cho mỗi nhóm học sinh xét theo các dấu hiệu tiểu
bang. Hãy chọn bất cứ dấu hiệu nào có gạch dưới để biết thêm chi tiết.

Các Dấu Hiệu
Tiểu Bang

Tỷ Lệ Bị Cho Tạm
Nghỉ Học (K-12)

Tất Cả
Học Sinh

Thanh
Người Học Thiếu
Người Vô
Anh Ngữ Niên
Gia Cư
Tạm Nuôi

Người Yếu Thế về
Kinh Tế Xã Hội

Học Sinh
Khuyết Tật

Cho phép chọn nhóm học sinh theo mức hiệu năng:
• Xanh Dương/Xanh Lục
• Vàng
• Đỏ/Cam
Cho thấy hiệu năng của tất cả học sinh và mỗi nhóm
học sinh xét theo các dấu hiệu tiểu bang

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 http://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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