i-Ready:
Thông tin cho phụ
huynh
i-Ready là gì?
Tổng quát:

Chuẩn Đoán i-Ready là một bài kiểm tra đánh giá thích ứng máy tính xác
định điểm mạnh và các lĩnh vực để phát triển của học sinh về môn đọc và
toán, đo lường sự tăng trưởng, và hỗ trợ chỉ dẫn phân biệt dựa trên dữ liệu.
Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về việc học tập của học sinh về các tiêu
chuẩn để giúp đáp ứng nhu cầu của tất cả các học sinh.

Để truy cập i-Ready:

Nhấp vào Student Tools trên thanh
Students trên trang web của Quận.
Tìm và nhấp vào biểu tượng
i-Ready và đăng nhập bằng thông
tin học sinh của bạn.

Lịch trình chuẩn đoán:
Chuẩn đoán được làm hai lần mỗi năm,
theo lịch kiểm tra của quận trong môn đọc
cho các lớp 3-5 và toán cho các lớp 1-5.
Kiểm tra môn toán cho mẫu giáo và kiểm
tra môn đọc cho lớp Mẫu giáo- lớp 2 là tùy
chọn.
Lịch trình kiểm tra đánh giá cung cấp cho
học sinh 12 tuần dạy của cả giáo viên và
hướng dẫn online.

Để biết thêm thông tin:
- liên quan đến thành tích học của con
bạn, xin vui lòng liên hệ với giáo viên
của chúng.
- liên quan đến cách i-Ready được sử
dụng ở trường, vui lòng liên hệ với
hiệu trưởng của con bạn.
For any more information about this
assessment, or other assessments, please
contact Dr. Catherine Matthews.

i-Ready mang tính thích nghi
•

Không có hai học sinh nào sẽ làm bài kiểm tra giống nhau. Khi học
sinh trả lời các câu hỏi, chính xác hoặc không chính xác, bài kiểm tra sẽ
điều chỉnh tăng hoặc giảm, sửa đổi mức độ khó cho đến khi tìm thấy
mức độ phù hợp cho từng học sinh.

•

Học sinh sẽ nhận được một bài kiểm tra thử thách. Bài chuẩn đoán
được thiết kế sao cho học sinh sẽ chỉ làm đúng được khoảng 50% câu
hỏi để có thể xác định được khả năng chính xác của họ qua một loạt
các kỹ năng.

•

Điểm số của học sinh không dựa trên câu hỏi được trả lời đúng
hay không. Điểm số được xác định bằng cách điều chỉnh sau mỗi mục
để xác định mức độ thành thạo trong từng lĩnh vực về môn đọc và
toán.

Bài kiểm tra bao gồm lĩnh vực nào?
Toán

Đọc

•

Số và phép tính

•

Nhận thức âm vị học

•

Đại số và tư duy đại số

•

Phát âm

•

Đo lường và dữ liệu

•

Chữ có tần số cao

•

Hình học

•

Từ vựng

•

Đọc hiểu: Văn học và thông
tin văn bản

Everett Public Schools không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào dựa vào giới tính,
chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân đội, xu
hướng tình dục, biểu hiện giới tính hoặc danh tính, khuyết tật hoặc việc sử dụng chó hướng dẫn hoặc các dịch vụ
động vật và cung cấp quyền truy cập bình đẳng cho Boy Scouts và các nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác.
Các nhân viên sau đây đã được chỉ định để xử lý các câu hỏi và khiếu nại về phân biệt đối xử bị cáo buộc: Title
IX/Civil Rights Compliance Officer: Mary O’Brien, 425-385-4106, MO’brien@everettsd.org, PO Box 2098,
Everett WA 98213; Section 504 Coor- dinator: Becky Ballbach, 425-385-4063, RBallbach@everettsd.org, PO
Box 2098, Everett WA 98213; ADA Coordinator: Randi Seaberg, 425-385-4104, RSeaberg@everettsd.org, PO
Box 2098, Everett WA 98213
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