Thẩm Định các Kỹ Năng Cơ Bản:
Thẩm Định Các Kỹ Năng Cơ Bản (FSA) là sự thẩm định hằng năm cho tất cả học sinh
tại Britist Columbia về khả năng học tập, cho biết một hình ảnh khái quát về các khả
năng cơ bản của học sinh về đọc, viết và toán.
Khi nào FSA được tổ chức?
FSA được thẩm định qua sáu phần ngắn trong tháng
Giêng và tháng Hai. Thời khóa biểu thay đổi tùy theo
mỗi trường. Sự thẩm định sẽ dựa theo phương cách
chỉ định bởi Bộ Giáo Dục. Thẩm định được chia làm
sáu lần, mỗi lần 30 hay 60 phút, tổng cộng là 4 tiếng
30 phút trong giờ học. Phần đọc hiểu và toán của
FSA bao gồm các câu hỏi được trả lời bằng cách
chọn lựa và viết câu trả lời. Phần viết của FSA bao
gồm hai bài văn viết ngay tại chỗ, một bài dài và một
bài ngắn. Phương cách trả lời chọn lựa của FSA sẽ
làm trực tuyến (online) sử dụng máy vi tính tại
trường.

Ai tham gia?

tiến bộ của học sinh và được xem xét cùng với những
thẩm định liên tục tại trường và sự đánh giá chuyên
nghiệp của giáo viên lớp.
Kết quả được sử dụng tại trường và học khu để giám
sát việc học tập của học sinh và hỗ trợ cho việc
hoạch định cải tiến sự giảng dạy. Kết quả FSA cá
nhân không dùng để xác định điểm học bạ của học
sinh mà trường sẽ nhận được một báo cáo tóm lược
tổng quát và một “mục phân tích” cho biết khả năng
của học sinh cho mỗi câu hỏi. Thông tin này được
xem xét cùng với những dữ liệu khác để xây dựng kế
hoạch cải tiến cách giảng dạy cho toàn trường hằng
năm.

Tất cả học sinh lớp 4 và lớp 7 có khả năng tham gia
hợp lý đều được yêu cầu tham gia thẩm định FSA.
Nếu quý vị có lo ngại về khả năng tham gia hợp lý
của con em, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng
trường.

Những khác biệt nhỏ về kết quả giữa cấp lớp và/hay
những phần của thẩm định, hay giữa trường và
trường không được kể như quan trọng. Những so
sánh kết quả giữa các trường đòi hỏi thêm nhiều yếu
tố khác về nhân khẩu, xã hội và văn hóa. Dùng kết
quả FSA để xếp hạng trường không có giá trị.

Học sinh cần chuẩn bị thế nào cho FSA?

Khi nào biết được kết quả?

FSA là sự khảo sát về hiểu biết và kỹ năng của học
sinh đạt được sau những năm học tập. Học sinh
không cần được chuẩn bị về đề tài đặc biệt gì. Tuy
nhiên, việc quan trọng là nên cho các em biết trước
về sự thẩm định và giải thích phương thức vì có thể
các em không quen thuộc (nhất là học sinh lớp 4) và
hơi hình thức hơn so với thông lệ các em thường
làm. Phụ huynh có thể giúp nói cho con yên lòng nếu
thấy chúng lo lắng về FSA.

FSA được chấm điểm tại học khu khi thẩm định được
hoàn tất. Bài được chấm điểm của học sinh và bản
báo cáo một trang về kết quả tổng quát của sự thẩm
định sẽ được học sinh mang về nhà vào cuối tháng 3,
2017.

Kết quả được sử dụng như thế nào?
FSA chỉ cho biết một hình ảnh khái quát về một số kỹ
năng riêng biệt. FSA không phải là một sự kiểm tra
toàn diện về kết quả học tập của học sinh. Những kỹ
năng được thẩm định là những phần trong cơ bản
cần cho học sinh để phát triển về kỹ năng đọc, viết và
toán và sự thành công về học tập trong tương lai.
FSA là một trong nhiều cách đo lường để xác định sự

Tôi phải làm gì khi có thêm thắc mắc?
Muốn biết thêm thông tin chi tiết về FSA của tỉnh
bang, xin vào trang mạng của Bộ Giáo Dục tỉnh bang
tại:
http://ww.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa/info/welcom
e.htm. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về phương
thức thẩm định FSA tại trường, FSA ảnh hưởng gì
đến con mình hay kết quả được báo cáo và sử dụng
ra sao, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường.

