Bản Thành Tích Học Tập STAAR (STAAR Report Card)
Bản Thành Tích Học Tập STAAR và dữ liệu bổ sung việc áp dụng STAAR 2019 sẽ có sẵn cho phụ huynh tại
https://www.texasassessment.com/ theo lịch trình bên dưới.
Với các học sinh ghi danh các môn STAAR EOC và các lớp 3-8, phụ huynh sẽ truy cập vào kết quả của từng học sinh,
bao gồm các mục trắc nghiệm và đáp ứng của học sinh cho hầu hết các môn học.
Quý vị có thể truy cập trực tuyến Bản Thành Tích Học Tập STAAR của con em, trước đây gọi là Confidential Student
Report (Thành Tích Riêng), bằng cách truy cập trang web Texas Assessment
tại http://www.TexasAssessment.com/students. Đăng nhập vào hệ thống bằng Mã Truy Cập Cổng Thông Tin Riêng
(Portal Access Code) của con.
Lớp/Môn
5, 8 Reading & Mathematics ( áp dụng lần thứ nhất)
Spring EOC English I, English II, Algebra I, Biology, U.S. History
5, 8 Reading & Mathematics (áp dụng lần thứ nhì)
3, 4, 6, 7 tất cả các môn
5, 8 Science & 8 Social Studies
5, 8 Reading & Mathematics (áp dụng lần thứ ba)
Lớp Hè EOC English I, English II, Algebra I, Biology, U.S. History

Kết Quả Đăng ở Texas Assessment
Data Portal cho Phụ Huynh
30 tháng Tư*
30 tháng Năm*
5 tháng Sáu*
12 tháng Sáu*
12 tháng Sáu*
17 tháng Bảy*
29 tháng Bảy*

*Nếu kết quả không có sớm trong ngày, xin coi lại sau đó trong ngày hoặc ngày hôm sau.

Nếu tôi không biết mã đăng nhập riêng (unique access code) thì sao?




Nếu con quý vị đã làm trắc nghiệm STAAR trước đó và quý vị có bản thành tích riêng (STAAR Confidential
Student Report), mã truy cập (unique access code) thấy ở phía dưới bản thành tích.
Để tiện lợi cho phụ huynh Học Khu Pflugerville, chúng tôi đã thêm mã truy cập vào Cổng Thông Tin (Focus
Parent Portal). Hướng dẫn: English, Spanish, Vietnamese
Quý vị cũng có thể tra cứu mã truy cập trực tuyến. Để lấy lại mã này, hãy truy cập vào liên kết đã nêu ở trên.
Nhấp vào liên kết của “WHERE’S MY UNIQUE ACCESS CODE?” (mã truy cập của tôi ở đâu)trong hộp màu tím
trên trang chủ Texas Assessment. Như vậy sẽ đưa quý vị đến Texas Assessment Data Portal, rồi quý vị sẽ
nhấp vào “Lookup Access Code” và hoàn thành thông tin học sinh. Lưu ý: Đối với hầu hết học sinh, PEIMS ID
giống như số an sinh xã hội.

Để Hiểu Bản Thành Tích Học Tập STAAR (STAAR Student Report Card)
Thông tin hữu dụng để hiểu STAAR Student Report Card có thể thấy trên trang mạng của bang bằng cách nhấp lên
liên kết “Learn More” (học thêm) thấy ở phía dưới phần “I need help understanding the score sheet” (tôi cần giúp để
hiểu bảng điểm). Thông tin này có tiếng Anh và Spanish.
Đoạn ghi hình: STAAR Report Card Overview (Tổng quan Bản Thành Tích Học Tập STAAR)
Nếu quý vị muốn có một bản in của STAAR Report Card, hãy liên hệ với trường nơi con quý vị đã trắc nghiệm. Hầu
hết các trường sẽ không thể cung cấp những thứ này cho đến khi có đủ nhân viên vào khoảng ngày 15 tháng 7.

Cổng Thông Tin Focus của Phụ Huynh (Focus Parent Portal)
Hướng Dẫn Tìm Mã Truy Cập
(Instructions for Finding the Unique Access Code)

Bước 1
Chọn “Child Info.” (Thông Tin Học Sinh)

Bước 2
Chọn “Texas Assessment Data Portal.”
(Cổng Thông Tin Dữ liệu Đánh Giá)

Bước 3
Tham khảo “Parent/Guardian Instructions”
(Hướng Dẫn Phụ Huynh/Giám Hộ) dùng Mã
Truy Cập (Unique Access Code) và Texas
Assessment Data Portal (Cổng Thông Tin
Dữ liệu Đánh Giá).

