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Chương trình đảm bảo kỹ năng đọc ở
lớp ba (TGRG)

Chính sách lên lớp giữa năm học cho học sinh lưu ban lớp ba
Tháng tám 2017
Chương trình đảm bảo kỹ năng đọc ở lớp ba của bang Ohio nhằm xác định những học sinh có kỹ năng đọc kém từ
lớp mầm non đến lớp ba. Các trường sẽ giúp đỡ, hỗ trợ để các em có thể phát triển kỹ năng đọc lên trình độ tương
đương bậc học khi kết thúc lớp ba. Theo các kết quả nghiên cứu, những trẻ không có kỹ năng đọc thành thạo khi kết
thúc lớp ba có nguy cơ tốt nghiệp trễ thời hạn cao gấp bốn lần.

Hướng dẫn chung
Các học khu và nhà trường cần xây dựng chính sách phù hợp để những học sinh lưu ban lớp ba có cơ hội được
lên lớp bốn vào thời điểm giữa năm học nếu kết quả kiểm tra kỹ năng đọc của các em tương đương hoặc cao
hơn trình độ đọc của bậc học. Các học sinh bị lưu ban ở đây là những em tiếp tục học lớp ba lần thứ hai, mặc dù
các em đang được học một số môn cụ thể ở mức độ cao hơn, phù hợp với khả năng, nhưng vẫn chưa được lên
lớp bốn cho đến khi được áp dụng chính sách này.

Những câu hỏi thường gặp
MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH LÊN LỚP GIỮA NĂM HỌC LÀ GÌ?
Chính sách lên lớp giữa năm học nhằm tạo điều kiện để các em học sinh lưu ban lớp ba có cơ hội lên lớp bốn
trong năm học các em bị lưu ban, nếu kỹ năng đọc của các em đạt mức tương đương hoặc cao hơn trình độ đọc
của lớp ba. Nhờ chính sách này, những học sinh được tiếp nhận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao từ học khu
dựa trên kết quả học tập được cho phép lên lớp bốn ngay khi các em đáp ứng được kỹ năng đọc tương đương
hoặc cao hơn trình độ đọc của lớp ba.

THEO CHÍNH SÁCH LÊN LỚP GIỮA NĂM HỌC CỦA HỌC KHU, HỌC SINH CÓ ĐƯỢC LÊN LỚP
TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIỮA NĂM HỌC HAY KHÔNG?
Có, nếu điều này được nêu rõ trong chính sách lên lớp giữa năm học của học khu. Mỗi học khu nên xây dựng
riêng chính sách lên lớp giữa năm học cho phép áp dụng cho từng em dựa theo sự tiến bộ và mức độ sẵn sàng
của học sinh. Khi học sinh lưu ban lớp ba có kết quả kiểm tra kỹ năng đọc bằng hoặc cao hơn trình độ của bậc
học theo quy định riêng của mỗi học khu và nếu chính sách của học khu cho phép, các em sẽ được lên lớp. Tạo
điều kiện cho các em lên lớp bốn ngay sau khi các em cho thấy sự sẵn sàng sẽ giúp các em có cơ hội tiếp thu
chương trình học lớp bốn.

NẾU HỌC KHU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH DỰA TRÊN MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA TỪNG HỌC SINH
– THỂ HIỆN QUA KỸ NĂNG ĐỌC TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC CAO HƠN TRÌNH ĐỘ CỦA BẬC HỌC,
HỌC KHU CÓ ÁP DỤNG CÁC MỨC ĐIỂM LÊN LỚP KHÁC NHAU (NGHĨA LÀ MỨC ĐIỂM LÊN LỚP
TĂNG LÊN) TRONG NĂM HỌC HAY KHÔNG?
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Có, nếu điều này được nêu rõ trong chính sách lên lớp giữa năm học của học khu. Chương trình đảm bảo kỹ
năng đọc ở lớp ba có mục tiêu là đảm bảo các em có thể phát triển kỹ năng đọc tương đương tối thiểu trình độ
lớp ba trước khi được chuyển lên lớp bốn. Tuy nhiên, chương trình này đồng thời cũng sẽ hỗ trợ để các em lưu
ban lớp ba sẵn sàng học tập và phát triển khả năng khi được lên lớp bốn. Chính sách riêng của từng học khu có
thể cân nhắc yêu cầu của chương trình học lớp bốn và các yếu tố khác để xác định cụ thể “kỹ năng đọc tương
đương hoặc cao hơn trình độ của bậc học” tại các thời điểm khác nhau trong một năm học.
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VỚI CHÍNH SÁCH LÊN LỚP GIỮA NĂM HỌC, CÁC HỌC KHU CÓ PHẢI ÁP DỤNG CÁC BÀI KIỂM
TRA TIÊU CHUẨN CỦA BANG HAY CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐỌC TƯƠNG
ĐƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐỂ XÁC ĐỊNH XEM HỌC SINH LƯU BAN LỚP BA ĐÃ ĐẠT KỸ
NĂNG ĐỌC TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC CAO HƠN TRÌNH ĐỘ CỦA BẬC HỌC?
Không. Mỗi học khu sẽ có chính sách riêng để đánh giá và quyết định xem một học sinh lưu ban lớp ba đã đạt
“kỹ năng đọc tương đương hoặc cao hơn trình độ của bậc học” hay chưa. Sở Giáo dục bang Ohio không ban
hành chính thức danh mục đã được chấp thuận các phương pháp đánh giá áp dụng với chính sách lên lớp giữa
năm học và các học khu không phải áp dụng các phương pháp đánh giá kỹ năng đọc tương đương đã được
chấp thuận khi thực hiện chính sách lên lớp. Tuy nhiên, Sở Giáo dục khuyến khích áp dụng các công cụ đánh
giá chính thức và đáng tin cậy bao gồm, nhưng không giới hạn, Phương pháp đánh giá toàn diện học sinh lớp ba
của bang Ohio hay các công cụ đánh giá khác đã được chấp thuận để xác định thời điểm lên lớp. Ngoài việc áp
dụng các công cụ chuẩn hóa để đánh giá kỹ năng đọc, các học khu có thể xây dựng những chính sách riêng dựa
trên các loại bằng chứng khác để xác định xem một học sinh lưu ban lớp ba có kỹ năng đọc tương đương hoặc
cao hơn trình độ của bậc học. Song song với các công cụ đánh giá chính thức, đáng tin cậy, các loại bằng chứng
khác có thể được sử dụng bao gồm, nhưng không giới hạn:
•
•

Các bằng chứng thu thập được và tiến độ trong các khóa học hè; và/hoặc
Đề nghị của (các) giáo viên phụ trách hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cho học sinh, dựa trên
bằng chứng thu thập được đánh giá kỹ năng đọc của học sinh, được kèm trong hồ sơ kỹ năng đọc.

HỌC KHU CÓ CẦN LƯU GIỮ HỒ SƠ CHỨNG MINH HỌC SINH ĐÃ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA
CHÍNH SÁCH LÊN LỚP GIỮA NĂM HỌC?
Có. Với các em học sinh đã đáp ứng các yêu cầu của chính sách lên lớp giữa năm học, các học khu cần lưu giữ
toàn bộ hồ sơ cùng quyết định thời gian lên lớp giữa năm học của các em ở cùng một vị trí (ví dụ: trong cùng một
thư mục/tập hồ sơ).

TRONG TRƯỜNG HỢP HỌC SINH LƯU BAN LỚP BA ĐƯỢC LÊN LỚP GIỮA NĂM HỌC, CÁC
HỌC KHU SẼ GHI NHẬN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC (EMIS) NHƯ THẾ
NÀO?
Sau khi được chuyển lên lớp bốn trong năm học lưu ban, các học sinh lưu ban lớp ba sẽ được cập nhật thành
lớp “04” trong hệ thống EMIS cùng ngày học sinh lên lớp giữa năm học. Ví dụ, nếu một học sinh lưu ban lớp ba
đáp ứng các yêu cầu lên lớp giữa năm học theo chính sách của học khu và được chính thức lên lớp bốn vào
ngày 1/11/2017, học sinh đó sẽ được ghi nhận thành lớp “04”, có hiệu lực từ ngày 1/11/2017.

CÁC HỌC KHU CÓ TIẾP TỤC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHO NHỮNG HỌC SINH ĐÓ SAU KHI
CÁC EM ĐƯỢC LÊN LỚP?
Do mức điểm lên lớp theo quy định của bang hiện thấp hơn mức điểm “thành thạo”, các học khu và các trường
cần tiếp tục cung cấp các dịch vụ can thiệp với những em đã được lên lớp bốn nhưng khả năng chưa thành thạo
tương đương với yêu cầu tại phần D điều 1 luật 3301.0711, Bộ luật điều chỉnh của bang Ohio.
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