Cách Xem Hiệu Năng của một
Trường hoặc Địa Hạt Học
Đường trên Dashboard 2019
1. Có thể xem Dashboard (Bảng Đồng Hồ) tại https://www.caschooldashboard.org/.
2. Muốn xem kết quả của một trường hoặc địa hạt học đường, hãy ghi tên trường hoặc
địa hạt đó vào khung tìm kiếm.

3. Sau khi quý vị chọn trường hoặc địa hạt học đường của mình thì sẽ thấy hiện lên mức
hiệu năng chung theo những mốc đo lường cấp tiểu bang và địa phương.

4. Bên dưới phần khái quát về hiệu năng, quý vị sẽ thấy có dữ kiện về số học sinh theo học.

5. Nếu quý vị kéo xuống phía dưới trang thì sẽ thấy thêm chi tiết về mỗi mốc đo lường

cấp tiểu bang và địa phương. Những mốc đo lường cấp tiểu bang và địa phương được
xếp thành ba lãnh vực: Hiệu Năng Văn Hóa, Tham Gia Văn Hóa, và Tình Trạng & Môi
Trường. Hiệu năng nhóm học sinh cũng được trình bày rõ ràng trên Dashboard.
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Trong thẻ làm thí dụ bên phải, nhà trường
có Hiệu Năng Màu Vàng về Vắng Mặt Lâu
Dài vì (1) trong năm học hiện thời, 8.1 phần
trăm học sinh vắng mặt lâu dài, và (2) sau
một năm, tỷ lệ vắng mặt lâu dài chỉ giảm
bớt chút ít (bớt 0.1 phần trăm), do đó đặt
trường này ở cấp “Duy Trì”.
Ở cuối mỗi mốc đo lường cấp tiểu bang
là Phúc Trình về Tình Trạng Công Bằng.
Phúc trình này cho thấy số nhóm học sinh
được xếp vào mỗi mức hiệu năng (màu)
cho mốc đo lường đó. Trong thẻ thí dụ này,
Số Nhóm Học Sinh trong Mỗi Màu cho thấy.
Đỏ: 0, Cam: 1, Vàng: 2, Xanh Lục: 2, Xanh
Dương: 0.

6. Nếu quý vị chọn đường nối View More Details (Xem Thêm Chi Tiết) bên dưới Phúc

Trình về Tình Trạng Công Bằng, quý vị sẽ đến một trang đăng chi tiết về mức hiệu năng
của các nhóm học sinh theo dấu hiệu đó.

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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