NGÀY KIỂM TRA: 15 tháng 9 (Lớp 1); 16 tháng 9 (Lớp 2); 17 tháng 9 (Lớp 5 và 8)
Các gia đình của học sinh Học Kỹ thuật số được khuyến khích đăng ký cho học sinh
của họ làm bài đánh giá sắp tới, bài đánh giá này sẽ được thực hiện tại trường. Xin vui
lòng xem lại thông tin này về đánh giá và cách chúng tôi sử dụng kết quả, quy trình
đăng ký và các câu hỏi thường gặp.
Giới thiệu về CogAT

Tại sao phải đăng ký?

Bài kiểm tra Năng lực Nhận thức (CogAT) là một bài thi
trắc nghiệm nhằm đo lường cách suy nghĩ của học sinh.
CogAT giúp giáo viên của chúng tôi xác định những
cách tốt nhất để hướng dẫn học sinh. Huyện cũng sử
dụng điểm thành tích trong Bài Đánh giá CogAT như
một phần của quá trình xác định cho chương trình Giáo
dục Năng khiếu.

Cần đăng ký để trường học của con bạn có thể chuẩn bị
một bài đánh giá an toàn và thành công cho tất cả học
sinh— những người học trực tiếp và những người tham
gia Học kỹ thuật số. Chỉ những học sinh đã đăng ký
trước mới có thể tham gia kỳ thi đánh giá.

Trong GCPS, học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 5 và lớp 8 thực
hiện bài đánh giá này, bao gồm ba phần— lời nói, định
lượng và phi ngôn ngữ. Mỗi phần mất khoảng 30-45
phút.
Mặc dù đánh giá này không bắt buộc đối với học
sinh Học kỹ thuật số, nhưng kết quả giúp giáo viên
cải thiện việc giảng dạy và hỗ trợ cho học sinh của
bạn.

Cách đăng ký kiểm tra
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu học sinh của bạn sẽ
tham gia kiểm tra CogAT bằng cách điền vào biểu mẫu
đăng ký của trường bạn.

Giao thông vận tải có sẵn
Học sinh Học Kỹ Thuật Số đã đăng ký đánh giá có
thể chọn đi xe buýt đến và đi từ trường vào những
ngày thi. Xin vui lòng liên hệ với trường học địa phương
nếu bạn không biết con mình sẽ đi xe buýt nào.

Ngày kiểm tra là:
• Thứ Ba, ngày 15 tháng 9 (Lớp 1)
• Thứ Tư, ngày 16 tháng 9 (Lớp 2)
• Thứ Năm, ngày 17 tháng 9 (Lớp 5 và 8)
Vui lòng tham khảo biểu mẫu đăng ký trường học để
biết thời hạn nộp đơn đăng ký của học sinh.
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Xem mặt khác cho
câu hỏi thường gặp về
trong các đánh giá của trường vào mùa thu
này.
Tập tài liệu này phản ánh các kế hoạch kể từ ngày
20 tháng 8, 2020. Mọi thay đổi sẽ được thông báo
cho các gia đình.
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Các câu hỏi thường gặp
Các trường học sẽ tuân theo những quy trình an
toàn nào trong ngày thi?
Sự an toàn và khỏe mạnh của học sinh và nhân viên là
mối quan tâm chính của chúng tôi. Dưới đây là một số
biện pháp bảo vệ được áp dụng trong trường học để
giảm thiểu sự lây lan của bệnh tật:
•

Học sinh và nhân viên trong GCPS và trên xe
buýt đều phải đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang.
(Sẽ có chỗ khác cho học sinh không thể đeo
khẩu trang vì lý do sức khỏe đã được ghi nhận.)

•

Các trường sẽ sắp xếp chỗ ngồi để tối đa hóa
không gian giữa các học sinh.

•

Các phòng, đồ nội thất và các bề mặt và đồ vật
tiếp xúc nhiều sẽ được khử trùng thường xuyên.

•

Hệ thống thông gió sẽ được giám sát hoạt động
thích hợp và lưu thông không khí thích hợp bên
ngoài.

•

Xe buýt sẽ được làm sạch và khử trùng sau các
tuyến buổi sáng và buổi chiều.

Học sinh nên mang theo những gì trong ngày
thi?
•

Khẩu trang hoặc vải che mặt. Mặt nạ phải che
cả mũi và miệng và cố định dưới cằm. Nó phải
vừa khít với cả hai bên của khuôn mặt. Có thể
đeo tấm che mặt ngoài khẩu trang, nhưng không
được thay cho khẩu trang.

•

Bút chì. Học sinh không được chia sẻ tài liệu
hoặc vật dụng. Mỗi học sinh nên mang theo một
số bút chì đã mài.

•

Một chai nước. Học sinh sẽ được sử dụng nước
trong ngày, nhưng nên mang theo chai riêng.

•

Nước rửa tay sát khuẩn. Khuyến khích rửa tay
thường xuyên. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên
mang theo nước rửa tay từ nhà.

•

Thiết bị học kỹ thuật số. Những học sinh được
đưa đón đến trường bằng xe buýt có thể mang
theo thiết bị cá nhân hoặc do trường cấp để tiếp
tục hướng dẫn kỹ thuật số vì những học sinh này
sẽ ở lại trường cho đến khi tan học.

Học sinh có được kiểm tra các triệu chứng
không?
Bạn nên kiểm tra các triệu chứng của học sinh ở nhà,
trước khi đến trường hoặc ra bến xe buýt. Điêu nay bao
gôm:
•

Đo nhiệt độ trước khi đến trường.

•

Kiểm tra các triệu chứng hô hấp như ho và khó
thở.

Học sinh phải ở nhà nếu:
•

Họ bị ốm (sốt, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi,
đau cơ và mệt mỏi, ho, mất vị giác hoặc khứu
giác mới, khó thở, đau đầu, đau họng, buồn nôn
hoặc nôn, ớn lạnh hoặc tiêu chảy).

•

Họ đã xét nghiệm dương tính với COVID-19
trong vòng 14 ngày qua.

•

Họ đang chờ kết quả kiểm tra.

•

Họ đã tiếp xúc chặt chẽ với một người bị COVID19 trong vòng 14 ngày qua.

Học sinh của tôi sẽ đi xe buýt. Cô ấy có phải ở
lại trường cho đến cuối ngày không?
Học sinh học tập kỹ thuật số được đón đến và đưa từ
trường bằng xe buýt để đánh giá sẽ ở lại trường cho đến
giờ tan học theo lịch thường lệ. Sau khi kiểm tra xong
trong ngày, học sinh sẽ tiếp tục hướng dẫn. Học sinh nên
mang theo thiết bị cá nhân hoặc thiết bị do trường cấp
nếu có thể.

Nếu học sinh của tôi tham gia, tôi có thể đưa và
đón con tôi không?
Có, các gia đình có thể chở con đến và từ trường để
kiểm tra. Hỏi trường của bạn về lịch trình cho các ngày
thi. Lưu ý rằng cả hai sinh viên Đích thân và sinh viên học
tập kỹ thuật số sẽ trở lại giảng dạy sau khi thử nghiệm
được thực hiện trong ngày. Do thời gian di chuyển, học
sinh của bạn có thể bỏ lỡ một số hướng dẫn trong lớp
học kỹ thuật số. Giáo viên của con bạn có thể trả lời các
câu hỏi về lịch trình giảng dạy.

Nếu học sinh không tham gia Học kỹ thuật số có
được đi học trong những ngày kiểm tra không?
Có, giáo viên sẽ tiếp tục hướng dẫn học sinh ở định dạng
Học kỹ thuật số.

