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MAP là gì? 
MAP là một bài kiểm tra thích ứng qua máy tính có nghĩa là mỗi học sinh sẽ nhận được một bộ 
câu hỏi kiểm tra duy nhất dựa trên những câu trả lời cho những câu hỏi trước đó. Khi học sinh 
trả lời chính xác, câu hỏi sẽ ngày càng khó hơn. Nếu học sinh trả lời không chính xác, câu hỏi 
sẽ trở nên dễ hơn. Đến khi kết thúc bài kiểm tra, phần lớn học sinh đều trả lời chính xác khoảng 
một nửa các câu hỏi. 
 
MAP đo lường điều gì? 
Kết quả MAP được thể hiện dưới dạng điểm số RIT. Điểm này được sử dụng để đo lường mức 
thành tích của học sinh tại những thời điểm khác nhau trong năm học và xác định sự phát triển 
trong học tập của học sinh. Hãy tưởng tượng công cụ này giống như việc đánh dấu chiều cao 
trên biểu đồ phát triển. Quý vị có thể biết con quý vị cao bao nhiêu ở từng thời điểm khác nhau 
và con quý vị đã phát triển bao nhiêu giữa hai thời điểm khác nhau. 
 
Điểm RIT là gì? 
Thang điểm RIT (Rasch Unit (Đơn Vị Rasch)) là thang điểm ổn định, có khoảng cách bằng 
nhau, giống như đơn vị foot và inch. Khoảng cách bằng nhau nghĩa là sự thay đổi 10 điểm RIT 
thể hiện cùng một điều bất kể học sinh ở đầu, cuối hoặc giữa thang điểm, và điểm RIT có cùng 
ý nghĩa bất kể cấp lớp hay độ tuổi của học sinh. Theo thời gian điểm có thể được so sánh để 
biết mức độ phát triển học tập mà học sinh đã thực hiện, tương tự như đo chiều cao với thước. 
 
Giáo viên sẽ sử dụng điểm MAP như thế nào? 
Giáo viên có thể thấy được toàn bộ sự tiến bộ của từng học sinh và cả lớp học. Học sinh có 
cùng điểm MAP thường sẵn sàng nhận hướng dẫn về những kỹ năng và chủ đề tương tự. MAP 
cũng cung cấp dữ liệu xung quanh sự phát triển điển hình cho các học sinh trong cùng lớp, 
cùng môn học, và có cùng mức thành tích khởi đầu. Dữ liệu này thường được sử dụng để giúp 
học sinh đặt ra các mục tiêu và biết về những gì họ cần phải học để đạt được mục tiêu của 
mình. 
 
Bài kiểm tra MAP mất bao lâu và con tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra thường xuyên như thế 
nào? 
Các bài kiểm tra không tính thời gian, và học sinh có thể hoàn thành bài kiểm tra trong lượng 
thời gian họ cần. Phần lớn học sinh mất chưa đầy một giờ để hoàn thành bài kiểm tra MAP. 
Các bài kiểm tra thường tốn ít thời gian hơn khi được thực hiện tại Mẫu Giáo và lớp 1. 
 
Tôi sẽ nhận được thông tin gì từ trường học của con tôi? 
Quý vị sẽ được nhận Báo Cáo Tiến Bộ Học Sinh của con quý vị. Báo cáo này có chứa thông tin 
và điểm từ các bài kiểm tra MAP gần đây nhất và trước đây của con quý vị. 
 
Tôi có thể giúp con tôi chuẩn bị cho các bài kiểm tra MAP như thế nào? 
Giáo viên của con quý vị sẽ giúp giải thích bài kiểm tra cho các học sinh bằng bất kỳ hướng dẫn 
trước khi kiểm tra nào. Cũng giống như bất kỳ ngày học nào, hãy đảm bảo con quý vị được 
nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống với chế độ ăn đa dạng thực phẩm. Khuyến khích học sinh làm hết 
sức. Đây không phải là một bài kiểm tra quá căng thẳng nhưng là một công cụ để đo lường 
những gì học sinh đã biết và những gì học sinh vẫn cần học hỏi. 
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Bảo Mật cho Bài Kiểm Tra MAP Của Học Sinh 
Phần này bao gồm các thông tin về bảo mật áp dụng cho phụ huynh và các em học sinh. Thông 
tin này nhằm giúp quý vị nắm rõ quy trình mà điều phối viên kỳ thi sẽ sử dụng để thông báo về 
trách nhiệm của họ và trách nhiệm của quý vị tại nhà trong quá trình tổ chức đánh giá. 
 
Sau đây là danh sách các mục cần được xem xét trước khi kiểm tra. Danh sách này chưa bao 
gồm tất cả. 
 
Việc Cần Làm: 
Chuẩn Bị Tại Nhà: 

• Thực hiện kiểm tra xem các thiết bị công nghệ cần thiết có bình thường không. 
o Khả năng kết nối Internet 
o Chuẩn bị máy tính sẵn sàng 
o Sạc đầy pin máy tính 

• Đảm bảo học sinh có một không gian yên tĩnh để làm bài kiểm tra, không bị làm phiền. 
• Đảm bảo rằng giám thị LUÔN có thể nhìn thấy rõ học sinh qua camera của máy tính. 
• Tuân thủ các chính sách và hướng dẫn về máy tính và thiết bị điện tử. 
• Đảm bảo rằng học sinh có đầy đủ các công cụ để làm bài kiểm tra như giám thị đề ra. 

o Giấy Nháp 
o Bút Chì 
o Tai Nghe (đối với Mẫu Giáo, lớp 1, lớp 2 và các học sinh cần tai nghe theo 

Chương Trình IEP, 504-IAP và/hoặc EL-TPC). Vui lòng liên hệ với trường học 
địa phương của quý vị nếu cần tai nghe. 

 
Không Được Phép: 
Nội Dung Bài Kiểm Tra: 

• Cho học sinh biết đáp án hoặc gợi ý về đáp án cho bất kỳ mục nào trong bài kiểm tra. 

• Ghi chú về nội dung bài kiểm tra trong quá trình tổ chức thi. 

• Sử dụng thông tin về các mục trong bài kiểm tra thực (bất kể thông tin có được bằng 
cách nào) để giúp học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra. Những thông tin này không được 
phép chia sẻ với bất kỳ ai cho bất kỳ mục đích nào, kể cả thông qua các trang mạng xã 
hội và truyền thông. 

 
Quá Trình Kiểm Tra: 

• Thay đổi/ngắt quãng cấu trúc buổi thi trong quá trình thi trừ khi có trường hợp khẩn cấp 
hoặc nhu cầu quan trọng khác nhạy cảm về thời gian. 

• Xóa/khiến học sinh bị xóa khỏi màn hình giám sát của giám thị. 
 
 
Tôi đã đọc những điều trên và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo một môi trường 
đánh giá an toàn, công bằng và không bị gián đoạn cho (những) học sinh sau: 
 
Học Sinh:   Lớp:   Giáo Viên Quản Lý:   
 
 
 
Tên Phụ Huynh:   Trường:   Ngày:   


