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HƯỚNG DẪN GIẢI THÍCH CELLA FLORIDA 
 
Thông tin Khái quái về CELLA  
Florida sử dụng Bài Kiểm Tra Đánh Giá Chất Lượng Học Tập Anh Ngữ Toàn Diện (CELLA) để đánh 
giá tiến độ của những học sinh đang học Anh ngữ (ELL) với mục tiêu thông thạo tiếng Anh. Để có 
thêm thông tin về CELLA bạn có thể xem lại Tờ Rơi Thông Tin về CELLA Florida 2009 được địa 
phận trường học khu vực của bạn cung cấp hoặc bằng cách ghé thăm trang web của CELLA Florida 
tại http://www.fldoe.org/aala/cella.asp. 
 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CỦA HỌC VIÊN ANH NGỮ 
Theo Đạo Luật Không Đứa Trẻ Nào Bị Bỏ Lại (NCLB) của liên bang năm 2001, Ủy ban Giáo dục của 
Florida (FDOE) được pháp luật yêu cầu phải xác định những địa phận trường học khu vực nào 
không đạt được chỉ tiêu đối với những học sinh được phân loại là ELL.  Những yêu cầu về trách 
nhiệm giải trình này được gọi là Mục Tiêu Thành Tựu Có Thể Đo Hàng Năm (AMAO).   
 
Các tiểu bang được yêu cầu phải báo cáo thành tựu của ba AMAO: (1) tiến độ nhắm đến việc thông 
thạo Anh ngữ, (2) thông thạo Anh ngữ, và (3) tiến độ phù hợp hàng năm trong khả năng toán học và 
đọc văn bản hàn lâm của các ELL.  Phải đặt ra các chỉ tiêu hàng năm cho mỗi mục tiêu đó.  Các địa 
phận không đáp ứng được chỉ tiêu của ba AMAO trên phải thông báo cho cha mẹ của tất cả các ELL 
về hiệu suất của địa phận đó.  Thông báo này phải được cung cấp bằng một ngôn ngữ mà các bậc 
cha mẹ hiểu được, trừ khi rõ ràng không thể thực hiện được. 
 
Kể từ năm 2002-03, FDOE đã báo cáo về thành tựu của mục đích thứ ba thông qua Thẻ Báo Cáo 
của Trường Học Florida do địa phận trường học khu vực phân phát.  Hầu hết các địa phận phục vụ 
các ELL đều không đạt được mục đích số ba (3).  Thông tin về mỗi địa phận nằm ở trang web của 
CELLA Florida (http://www.fldoe.org/aala/cella.asp). 
 
Florida cũng kiểm tra kiến thức học được của tất cả các nhóm học sinh để bảo đảm rằng kể cả 
những học sinh có thành tích thấp nhất (thấp nhất 25%) cũng đang tiến bộ.  Trong ba năm qua, các 
ELL đã học được kiến thức nhiều nhất trong bất kỳ chi nhóm nào khác:   

• Trong năm 2006, 70% kiến thức học được so với 67% của những học viên không phải ELL. 
• Trong năm 2007, 65% kiến thức học được so với 62% của những học viên không phải ELL. 
• Trong năm 2008, 66% kiến thức học được so với 63% của những học viên không phải ELL. 

 
Trước khi sử dụng CELLA, các ELL của Florida đã được đánh giá chất lượng bằng các bài kiểm tra 
khác ở các địa phận trường học khác nhau. FDOE đã không thể kết hợp kết quả kiểm tra, đặt ra chỉ 
tiêu thành tựu, hoặc đánh giá tiến độ của các địa phận trường học trong việc giúp học sinh thông 
thạo tiếng Anh một cách có ý nghĩa.   
 
Tháng 9 năm 2008, FDOE đã sử dụng điểm cắt CELLA, được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang chấp 
thuận vào tháng 4 năm 2008, để đặt ra mục tiêu và xác định xem các địa phận trường học có đạt 
được AMAO số một (1) và số hai (2) trong năm 2006-07 và 2007-08 không. Kết quả của mỗi địa 
phận trường học đã được báo cáo và các địa phận trường học đã buộc phải thông báo cho các bậc 
cha mẹ của tất cả các ELL biết về hiệu suất của địa phận đó.  Kết quả đã được đăng trên trang web 
CELLA của Florida vào tháng 9 năm 2008. Để xem xét quả theo địa phận, xin hãy đến trang web 
CELLA của Florida tại http://www.fldoe.org/aala/cella.asp. 
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BÁO CÁO ĐIỂM HỌC SINH CELLA 2009 
Mỗi học sinh làm bài CELLA sẽ nhận một bản báo cáo điểm của học sinh có chứa thông tin về hiệu 
suất của mình trong bài kiểm tra. Có ba loại thông tin nằm trong Báo Cáo Học Sinh.  
 

• Thông Tin Cá Nhân Học Sinh  

• Điểm cho mỗi lĩnh vực kỹ năng  
• Điểm tối đa 
• Điểm đạt được 
• Điểm tỉ lệ 

• Điểm bộ phận cho mỗi lĩnh vực kỹ năng 
• Điểm tối đa  
• Điểm đạt được 

 
Dưới đây là một mẫu báo cáo học viên. Có các kư hiệu bằng kư tự (A, B, C, D và E) trên báo cáo 
tương ứng với một mô tả chi tiết về thông tin được cung cấp trong bản báo cáo.  
 

 

A Thông Tin Cá Nhân H c Sinh 
Phần này (góc trên bên trái của bản báo cáo) bao gồm thông tin học sinh và cho thấy tên của 
học sinh, số chứng minh của học sinh, ngày sinh, tiếng bản xứ và cấp lớp. Thông tin thêm 
trong khu vực này cn có tên trường, địa phận và tiểu bang, và ngày tháng tiến hành kiểm tra.  
 

B C p Đ  Ki m Tra/Hình Th c Ki m Tra 
Phần này (nằm bên dưới thông tin cá nhân học sinh) xác định cấp độ bài kiểm tra mà học sinh 
làm.  Nếu có ba dấu hoa thị (***) cạnh bài kiểm tra mà học sinh làm, thì cấp độ bài kiểm tra 
không phù hợp với cấp lớp của học sinh.  
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Học sinh phải làm bài Nghe và Nói có cấp độ phù hợp với cấp lớp của mình. Ví dụ học sinh lớp 
3 phải làm bài Nghe và Nói Cấp Độ B. Bài Đọc và Viết có thể làm ở cấp lớp hoặc thấp hơn nếu 
việc đó sẽ đem lại thông tin tốt hơn về kỹ năng văn chương của chúng. Ví dụ tất cả học sinh 
lớp 10 sẽ làm phần Nghe và Nói ở Cấp Độ D, nhưng học sinh lớp 10 nào kỹ năng Đọc và Viết 
ở cấp độ cơ bản hơn có thể làm phần Đọc và Viết ở Cấp Độ C, Cấp Độ B hoặc Cấp Độ A. Nếu 
một học sinh làm bài Nghe và Nói hoặc Đọc và Viết ở cấp độ không phù hợp th dấu hoa thị 
(***) sẽ được ghi chú vào.  

 

C Đi m S  Lĩnh V c K  Năng 
Phần này (góc trên bên phải của bản báo cáo) tóm tắt hiệu suất tổng cộng của học sinh trong 
bài CELLA.  Có một Điểm Tổng Cộng, cũng như điểm Nghe, Nói, Đọc và Viết của học sinh.  
 

Bảng này có ba cột điểm: Điểm Tối Đa, Điểm Đạt Được và Điểm Tỉ Lệ.  Điểm Tối Đa cho biết 
học sinh có thể nhận được bao nhiêu điểm thô nếu trả lời đúng mọi câu hỏi.  Điểm Đạt Được 
cho biết học sinh đã đạt được bao nhiêu điểm thô khi làm bài kiểm tra.  Vì Điểm Tối Đa và 
Điểm Đạt Được được trình bày theo thang điểm thô nên những điểm số này không nên dùng 
so sánh với những học sinh làm bài ở cấp độ hoặc hình thức kiểm tra khác.  

 

Bản báo cáo CELLA còn cung cấp Điểm Tỉ Lệ.  Điểm Tỉ Lệ giúp có thể so sánh hiệu suất của 
học sinh giữa các cấp độ hoặc hình thức kiểm tra khác nhau.  Điểm tỉ lệ trong một lĩnh vực kỹ 
năng nhất định có thể so sánh được giữa các cấp độ khác nhau.  Cũng có thể so sánh điểm tỉ 
lệ của lĩnh vực kỹ năng đối với những học sinh đă làm những hnh thức kiểm tra khác.  
 

CELLA có bốn điểm tỉ lệ: Nghe/Nói, Đọc, Viết và Điểm Tổng Cộng. Lĩnh vực kỹ năng Nghe và 
Nói đă được kết hợp lại và được báo cáo bằng một điểm tỉ lệ duy nhất, cn Đọc và Viết mỗi cái 
có một điểm tỉ lệ độc lập.   
 

Nếu có một NT (Không Kiểm Tra) trong bất kỳ ô nào thì đó là một dấu hiệu cho biết học sinh đã 
không làm đủ câu hỏi kiểm tra để có điểm kiểm tra hợp lệ. Để có thêm thông tin về lư do tại sao 
học sinh không nhận được điểm, hăy liên hệ giáo viên của học sinh đó.  
 

Nếu có một ET (Miễn Kiểm Tra) trong bất kỳ ô nào thì đó là một dấu hiệu cho biết học sinh đã 
không thực hiện phần kiểm tra đó. Để có thêm thông tin về lư do tại sao học sinh không được 
kiểm tra, hăy liên hệ giáo viên của học sinh đó.  
 

D Ph m vi Đi m 
Phần này (ô nằm bên dưới phần Lĩnh vực Kỹ Năng) cho thấy một ghi chú về phạm vi hiệu suất 
đối với điểm tỉ lệ của học sinh. CELLA đánh giá kỹ năng Anh ngữ của học sinh vào ngày kiểm 
tra.  Nếu học sinh làm lại bài kiểm tra th có thể có điểm cao hơn hoặc thấp hơn. Tốt nhất hăy 
coi điểm tỉ lệ của học sinh là đại diện cho phạm vi hiệu suất khả dĩ. Ví dụ, nếu một học sinh ghi 
được 691 điểm trong tỉ lệ Nghe/Nói thì điểm của học sinh đó vào lúc khác có thể là khoảng 673 
đến 709. 

 

Ghi chú cu i trang 
Bên bên ô Phạm Vi Điểm là nhiều ghi chú. Các ghi chú này là mô tả các dấu ghi chú cuối trang 
bên trong bản báo cáo. Trong phần này bạn sẽ thấy:  
 

NT (Không Kiểm Tra) - Học sinh đã trả lời quá ít mục nên không thể nhận điểm hoặc học 
sinh đã không làm bài kiểm tra môn kiểm tra đó. Nếu NT xuất hiện trong bất kỳ ô điểm hoặc 
điểm bộ phận nào thì đó là một dấu hiệu cho biết hoc sinh đã trả lời quá ít mục nên không 
thể nhận điểm. 
 

ET (Miễn Kiểm Tra) - Học sinh đã không được kiểm tra do được miễn kiểm tra đối với 
môn kiểm tra đó.  Những học sinh Điếc và Khó Nghe là những học sinh duy nhất có thể 
được miễn một môn kiểm tra.  Nếu ET xuất hiện trong bất kỳ ô điểm hoặc điểm bộ phận 
nào thì đó là một dấu hiệu cho biết học sinh đã được miễn kiểm tra môn kiểm tra đó. 
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NS (Không Có Điểm) - Bài kiểm tra không được chấm.  Nếu NS xuất hiện trong bất kỳ ô 
điểm hoặc điểm bộ phận nào thì đó là một dấu hiệu cho thấy bài kiểm tra của học sinh đã 
không được chấm.  
 

* Để có thêm thông tin về hiệu suất, xin hãy xem thông tin cung cấp ở mặt sau bản 
báo cáo. 
 

Ghi chú này ám chỉ điểm tỉ lệ báo cáo trong Lĩnh Vực Kỹ Năng và hướng dẫn người đọc ra 
mặt sau của bản báo cáo để có thêm thông tin về điểm tỉ lệ và ý nghĩa của chúng.  
 

** Nghe và Nói có điểm chung. 
Ghi chú này thông báo cho người đọc biết có một điểm tỉ lệ chung cho bài kiểm tra 
Nghe và Nói. 
 

*** và NA (Kiểm Tra không phù hợp) - Cấp độ kiểm tra không phù hợp với cấp lớp của học 
sinh.  
 

Nếu ba dấu hoa thị (***) hiện ra cạnh cấp độ kiểm tra của học sinh, như Nghe/Nói: D2*** th 
đó là một dấu hiệu cho thấy bài kiểm tra không phù hợp với cấp lớp của học sinh.  Một ký 
hiệu NA sẽ xuất hiện trong ô điểm và điểm bộ phận tương ứng trên bản báo cáo của học 
sinh. 

 

E Các đi m CELLA khác  
Ở dưới cùng Báo Cáo Điểm Học Sinh CELLA có các điểm khác, gọi là điểm bộ phận. Điểm bộ 
phận dành cho Nghe/Nói và Đọc/Nói. Các điểm bộ phận này cho biết thêm thông tin về điểm 
mạnh và điểm yếu của học sinh. Tên của điểm bộ phận đi cùng với một giải thích vắn tắt là nó 
đánh giá cái g.  
 

Điểm bộ phận là số điểm đạt được, còn gọi là điểm thô.  Chúng không phải điểm tỉ lệ. V lư do 
đó, điểm bộ phận của học sinh làm bài kiểm tra cấp độ hoặc hnh thức khác nhau không nên so 
sánh với nhau.  
 

Với những học sinh làm Cấp Độ A hoặc Cấp Độ B, số điểm tối đa của điểm bộ phận trong một 
lĩnh vực kỹ năng có thể không cộng lại đến tổng số điểm tối đa của toàn bộ lĩnh vực kỹ năng 
đó. Đó là v có một số mục kiểm tra được kèm vào trong điểm tổng cộng nhưng không kèm vào 
trong điểm bộ phận.  
 

Ư NGHĨA CủA ĐIểM Tỉ LỆ CELLA 
Để hiểu một điểm tỉ lệ có nghĩa gì, thì tốt hơn là biết thêm về tỉ lệ được sử dụng kèm theo cả 
phạm vi tỉ lệ.  
 

Phạm vi tỉ lệ CELLA - từ điểm tối đa thấp nhất đến điểm tối đa cao nhất - được ghi bên dưới 
đối với mỗi lĩnh vực kiểm tra.   
 

Điểm tỉ lệ Điểm Tối Đa Thấp Nhất Điểm Tối Đa Cao Nhất 
Nghe/Nói 495 835 
Đọc 345 820 
Viết 515 850 
Điểm Tổng Cộng 1,355 2,505 

 

M t Sau B n Báo Cáo Đi m H c Sinh 
Phần mô tả về cấp độ thông thạo Anh ngữ được cung cấp để giúp giải thích ý nghĩa điểm tỉ lệ 
của CELLA.  Các mô tả này giải thích việc các học sinh ghi được một số điểm nhất định biết 
được g và có thể làm g bằng tiếng Anh. Phần mô tả bên dưới cho biết ư nghĩa của điểm số.   
 



 
 

F Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của một điểm số, hãy làm theo các bước đơn giản sau.   

1. Trước tiên hãy tìm điểm tỉ lệ của học sinh. Nó được đặt trên cùng bên phải của bản báo 

cáo. (Xem C ở mặt trước của Báo Cáo Điểm Học Sinh) 
2. Rồi tìm điểm tỉ lệ theo cấp lớp gần nhất với điểm của học sinh. (Cái này sẽ nằm ở trang 

bìa sau của báo cáo, xem F ở trên.) 
3. Kế tiếp hăy đọc phần mô tả của mức độ thông thạo tương ứng với điểm tỉ lệ để xác 

định mức độ thông thạo tiếng Anh điển hnh đối với một học sinh nhận được điểm số đó. 
 

G B n Mô T  M c Đ  Thông Th o 
Điểm tỉ lệ và Bản Mô Tả Mức Độ Thông Thạo được cung cấp ở mặt sau của báo cáo học 
sinh. Những câu này mô tả những điều học sinh biết và có thể làm bằng mỗi lĩnh vực ngôn ngữ 
và mỗi mức độ thông thạo ngôn ngữ.  
 

PHẠM VI ĐIỂM TỈ LỆ NGHE/NÓI  
 K - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 12 MÔ TẢ CẤP ĐỘ THÔNG THẠO 

Bắt đầu 495-632 560-675 565-680 580-681 
Bắt đầu - nói và hiểu tiếng Anh nói 
thấp hơn cấp lớp  

Thấp  
Trung cấp 

633-649 676-697 681-712 682-713 
Sơ trung - nói tiếng Anh và hiểu tiếng 
Anh nói ngang hoặc thấp hơn cấp lớp 

Cao  
Trung cấp 

650-672 698-719 713-732 714-738 
Cao trung - chỉ cần hỗ trợ tối thiểu 
vẫn nói tiếng Anh và hiểu tiếng Anh 
nói ở cấp lớp của mình.   

Thông thạo 673-755 720-805 733-830 739-835 

Thông thạo - nói tiếng Anh và hiểu 
tiếng Anh ở cấp lớp của mình theo 
cách tương tự như những học sinh 
không phải ELL.   

PHẠM VI ĐIỂM TỈ LỆ ĐỌC  

5 



6 

 K - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 12 MÔ TẢ CẤP ĐỘ THÔNG THẠO 

Bắt đầu 345-545 590-689 600-713 605-743 
Bắt đầu - đọc văn bản thấp hơn cấp 
lớp. 

Thấp  
Trung cấp 

546-628 690-714 714-741 744-761 
Sơ trung - đọc văn bảng ngang hoặc 
thấp hơn cấp lớp. 

Cao  
Trung cấp 

629-689 715-733 742-758 762-777 
Cao trung - đọc văn bản ngang cấp 
lớp của mnh mà chỉ cần hỗ trợ tối 
thiểu. 

Thông thạo 690-800 734-810 759-815 778-820 
Thông thạo - đọc văn bảng ngang cấp 
lớp tương tự như các học sinh không 
phải ELL. 

PHẠM VI ĐIỂM TỈ LỆ VIẾT 
 K - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 12 MÔ TẢ CẤP ĐỘ THÔNG THẠO 

Bắt đầu 515-636 575-674 580-687 600-689 
Bắt đầu - viết thấp hơn cấp lớp của 
mnh và cần được hỗ trợ liên tục. 

Thấp  
Trung cấp 

637-657 675-702 688-719 690-720 
Sơ trung - viết ngang hoặc thấp hơn 
cấp lớp và cần hỗ trợ một ít. 

Cao  
Trung cấp 

658-689 703-726 720-745 721-745 
Cao trung - viết ngang cấp lớp của 
mnh mà chỉ cần hỗ trợ tối thiểu. 

Thông thạo 690-775 727-825 746-845 746-850 
Thông thạo - viết văn bản ngang cấp 
lớp tương tự như các học sinh không 
phải ELL. 

 


	HƯỚNG DẪN GIẢI THÍCH CELLA FLORIDA
	Thông tin Khái quái về CELLA 
	Florida sử dụng Bài Kiểm Tra Đánh Giá Chất Lượng Học Tập Anh Ngữ Toàn Diện (CELLA) để đánh giá tiến độ của những học sinh đang học Anh ngữ (ELL) với mục tiêu thông thạo tiếng Anh. Để có thêm thông tin về CELLA bạn có thể xem lại Tờ Rơi Thông Tin về CELLA Florida 2009 được địa phận trường học khu vực của bạn cung cấp hoặc bằng cách ghé thăm trang web của CELLA Florida tại http://www.fldoe.org/aala/cella.asp.
	Báo Cáo Tiến độ của Học Viên Anh Ngữ
	Theo Đạo Luật Không Đứa Trẻ Nào Bị Bỏ Lại (NCLB) của liên bang năm 2001, Ủy ban Giáo dục của Florida (FDOE) được pháp luật yêu cầu phải xác định những địa phận trường học khu vực nào không đạt được chỉ tiêu đối với những học sinh được phân loại là ELL.  Những yêu cầu về trách nhiệm giải trình này được gọi là Mục Tiêu Thành Tựu Có Thể Đo Hàng Năm (AMAO).  
	Các tiểu bang được yêu cầu phải báo cáo thành tựu của ba AMAO: (1) tiến độ nhắm đến việc thông thạo Anh ngữ, (2) thông thạo Anh ngữ, và (3) tiến độ phù hợp hàng năm trong khả năng toán học và đọc văn bản hàn lâm của các ELL.  Phải đặt ra các chỉ tiêu hàng năm cho mỗi mục tiêu đó.  Các địa phận không đáp ứng được chỉ tiêu của ba AMAO trên phải thông báo cho cha mẹ của tất cả các ELL về hiệu suất của địa phận đó.  Thông báo này phải được cung cấp bằng một ngôn ngữ mà các bậc cha mẹ hiểu được, trừ khi rõ ràng không thể thực hiện được.
	Kể từ năm 2002-03, FDOE đã báo cáo về thành tựu của mục đích thứ ba thông qua Thẻ Báo Cáo của Trường Học Florida do địa phận trường học khu vực phân phát.  Hầu hết các địa phận phục vụ các ELL đều không đạt được mục đích số ba (3).  Thông tin về mỗi địa phận nằm ở trang web của CELLA Florida (http://www.fldoe.org/aala/cella.asp).
	Florida cũng kiểm tra kiến thức học được của tất cả các nhóm học sinh để bảo đảm rằng kể cả những học sinh có thành tích thấp nhất (thấp nhất 25%) cũng đang tiến bộ.  Trong ba năm qua, các ELL đã học được kiến thức nhiều nhất trong bất kỳ chi nhóm nào khác:  
	 Trong năm 2006, 70% kiến thức học được so với 67% của những học viên không phải ELL.
	 Trong năm 2007, 65% kiến thức học được so với 62% của những học viên không phải ELL.
	 Trong năm 2008, 66% kiến thức học được so với 63% của những học viên không phải ELL.
	Trước khi sử dụng CELLA, các ELL của Florida đã được đánh giá chất lượng bằng các bài kiểm tra khác ở các địa phận trường học khác nhau. FDOE đã không thể kết hợp kết quả kiểm tra, đặt ra chỉ tiêu thành tựu, hoặc đánh giá tiến độ của các địa phận trường học trong việc giúp học sinh thông thạo tiếng Anh một cách có ý nghĩa.  
	Tháng 9 năm 2008, FDOE đã sử dụng điểm cắt CELLA, được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang chấp thuận vào tháng 4 năm 2008, để đặt ra mục tiêu và xác định xem các địa phận trường học có đạt được AMAO số một (1) và số hai (2) trong năm 2006-07 và 2007-08 không. Kết quả của mỗi địa phận trường học đã được báo cáo và các địa phận trường học đã buộc phải thông báo cho các bậc cha mẹ của tất cả các ELL biết về hiệu suất của địa phận đó.  Kết quả đã được đăng trên trang web CELLA của Florida vào tháng 9 năm 2008. Để xem xét quả theo địa phận, xin hãy đến trang web CELLA của Florida tại http://www.fldoe.org/aala/cella.asp.
	Báo Cáo Điểm Học Sinh CELLA 2009
	Mỗi học sinh làm bài CELLA sẽ nhận một bản báo cáo điểm của học sinh có chứa thông tin về hiệu suất của mình trong bài kiểm tra. Có ba loại thông tin nằm trong Báo Cáo Học Sinh. 
	• Thông Tin Cá Nhân Học Sinh 
	• Điểm cho mỗi lĩnh vực kỹ năng 
	• Điểm tối đa
	• Điểm đạt được
	• Điểm tỉ lệ
	• Điểm bộ phận cho mỗi lĩnh vực kỹ năng
	• Điểm tối đa 
	• Điểm đạt được
	Dưới đây là một mẫu báo cáo học viên. Có các kư hiệu bằng kư tự (A, B, C, D và E) trên báo cáo tương ứng với một mô tả chi tiết về thông tin được cung cấp trong bản báo cáo. 
	A Thông Tin Cá Nhân Học Sinh
	Phần này (góc trên bên trái của bản báo cáo) bao gồm thông tin học sinh và cho thấy tên của học sinh, số chứng minh của học sinh, ngày sinh, tiếng bản xứ và cấp lớp. Thông tin thêm trong khu vực này c̣n có tên trường, địa phận và tiểu bang, và ngày tháng tiến hành kiểm tra. 
	B Cấp Độ Kiểm Tra/Hình Thức Kiểm Tra
	Phần này (nằm bên dưới thông tin cá nhân học sinh) xác định cấp độ bài kiểm tra mà học sinh làm.  Nếu có ba dấu hoa thị (***) cạnh bài kiểm tra mà học sinh làm, thì cấp độ bài kiểm tra không phù hợp với cấp lớp của học sinh. 
	Học sinh phải làm bài Nghe và Nói có cấp độ phù hợp với cấp lớp của mình. Ví dụ học sinh lớp 3 phải làm bài Nghe và Nói Cấp Độ B. Bài Đọc và Viết có thể làm ở cấp lớp hoặc thấp hơn nếu việc đó sẽ đem lại thông tin tốt hơn về kỹ năng văn chương của chúng. Ví dụ tất cả học sinh lớp 10 sẽ làm phần Nghe và Nói ở Cấp Độ D, nhưng học sinh lớp 10 nào kỹ năng Đọc và Viết ở cấp độ cơ bản hơn có thể làm phần Đọc và Viết ở Cấp Độ C, Cấp Độ B hoặc Cấp Độ A. Nếu một học sinh làm bài Nghe và Nói hoặc Đọc và Viết ở cấp độ không phù hợp th́ dấu hoa thị (***) sẽ được ghi chú vào. 
	C Điểm Số Lĩnh Vực Kỹ Năng
	Phần này (góc trên bên phải của bản báo cáo) tóm tắt hiệu suất tổng cộng của học sinh trong bài CELLA.  Có một Điểm Tổng Cộng, cũng như điểm Nghe, Nói, Đọc và Viết của học sinh. 
	Bảng này có ba cột điểm: Điểm Tối Đa, Điểm Đạt Được và Điểm Tỉ Lệ.  Điểm Tối Đa cho biết học sinh có thể nhận được bao nhiêu điểm thô nếu trả lời đúng mọi câu hỏi.  Điểm Đạt Được cho biết học sinh đã đạt được bao nhiêu điểm thô khi làm bài kiểm tra.  Vì Điểm Tối Đa và Điểm Đạt Được được trình bày theo thang điểm thô nên những điểm số này không nên dùng so sánh với những học sinh làm bài ở cấp độ hoặc hình thức kiểm tra khác. 
	Bản báo cáo CELLA còn cung cấp Điểm Tỉ Lệ.  Điểm Tỉ Lệ giúp có thể so sánh hiệu suất của học sinh giữa các cấp độ hoặc hình thức kiểm tra khác nhau.  Điểm tỉ lệ trong một lĩnh vực kỹ năng nhất định có thể so sánh được giữa các cấp độ khác nhau.  Cũng có thể so sánh điểm tỉ lệ của lĩnh vực kỹ năng đối với những học sinh đă làm những h́nh thức kiểm tra khác. 
	CELLA có bốn điểm tỉ lệ: Nghe/Nói, Đọc, Viết và Điểm Tổng Cộng. Lĩnh vực kỹ năng Nghe và Nói đă được kết hợp lại và được báo cáo bằng một điểm tỉ lệ duy nhất, c̣n Đọc và Viết mỗi cái có một điểm tỉ lệ độc lập.  
	Nếu có một NT (Không Kiểm Tra) trong bất kỳ ô nào thì đó là một dấu hiệu cho biết học sinh đã không làm đủ câu hỏi kiểm tra để có điểm kiểm tra hợp lệ. Để có thêm thông tin về lư do tại sao học sinh không nhận được điểm, hăy liên hệ giáo viên của học sinh đó. 
	Nếu có một ET (Miễn Kiểm Tra) trong bất kỳ ô nào thì đó là một dấu hiệu cho biết học sinh đã không thực hiện phần kiểm tra đó. Để có thêm thông tin về lư do tại sao học sinh không được kiểm tra, hăy liên hệ giáo viên của học sinh đó. 
	D Phạm vi Điểm
	Phần này (ô nằm bên dưới phần Lĩnh vực Kỹ Năng) cho thấy một ghi chú về phạm vi hiệu suất đối với điểm tỉ lệ của học sinh. CELLA đánh giá kỹ năng Anh ngữ của học sinh vào ngày kiểm tra.  Nếu học sinh làm lại bài kiểm tra th́ có thể có điểm cao hơn hoặc thấp hơn. Tốt nhất hăy coi điểm tỉ lệ của học sinh là đại diện cho phạm vi hiệu suất khả dĩ. Ví dụ, nếu một học sinh ghi được 691 điểm trong tỉ lệ Nghe/Nói thì điểm của học sinh đó vào lúc khác có thể là khoảng 673 đến 709.
	Ghi chú cuối trang
	Bên bên ô Phạm Vi Điểm là nhiều ghi chú. Các ghi chú này là mô tả các dấu ghi chú cuối trang bên trong bản báo cáo. Trong phần này bạn sẽ thấy: 
	NT (Không Kiểm Tra) - Học sinh đã trả lời quá ít mục nên không thể nhận điểm hoặc học sinh đã không làm bài kiểm tra môn kiểm tra đó. Nếu NT xuất hiện trong bất kỳ ô điểm hoặc điểm bộ phận nào thì đó là một dấu hiệu cho biết hoc sinh đã trả lời quá ít mục nên không thể nhận điểm.
	ET (Miễn Kiểm Tra) - Học sinh đã không được kiểm tra do được miễn kiểm tra đối với môn kiểm tra đó.  Những học sinh Điếc và Khó Nghe là những học sinh duy nhất có thể được miễn một môn kiểm tra.  Nếu ET xuất hiện trong bất kỳ ô điểm hoặc điểm bộ phận nào thì đó là một dấu hiệu cho biết học sinh đã được miễn kiểm tra môn kiểm tra đó.
	NS (Không Có Điểm) - Bài kiểm tra không được chấm.  Nếu NS xuất hiện trong bất kỳ ô điểm hoặc điểm bộ phận nào thì đó là một dấu hiệu cho thấy bài kiểm tra của học sinh đã không được chấm. 
	* Để có thêm thông tin về hiệu suất, xin hãy xem thông tin cung cấp ở mặt sau bản báo cáo.
	Ghi chú này ám chỉ điểm tỉ lệ báo cáo trong Lĩnh Vực Kỹ Năng và hướng dẫn người đọc ra mặt sau của bản báo cáo để có thêm thông tin về điểm tỉ lệ và ý nghĩa của chúng. 
	** Nghe và Nói có điểm chung.
	Ghi chú này thông báo cho người đọc biết có một điểm tỉ lệ chung cho bài kiểm tra Nghe và Nói.
	*** và NA (Kiểm Tra không phù hợp) - Cấp độ kiểm tra không phù hợp với cấp lớp của học sinh. 
	Nếu ba dấu hoa thị (***) hiện ra cạnh cấp độ kiểm tra của học sinh, như Nghe/Nói: D2*** th́ đó là một dấu hiệu cho thấy bài kiểm tra không phù hợp với cấp lớp của học sinh.  Một ký hiệu NA sẽ xuất hiện trong ô điểm và điểm bộ phận tương ứng trên bản báo cáo của học sinh.
	E Các điểm CELLA khác 
	Ở dưới cùng Báo Cáo Điểm Học Sinh CELLA có các điểm khác, gọi là điểm bộ phận. Điểm bộ phận dành cho Nghe/Nói và Đọc/Nói. Các điểm bộ phận này cho biết thêm thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của học sinh. Tên của điểm bộ phận đi cùng với một giải thích vắn tắt là nó đánh giá cái ǵ. 
	Điểm bộ phận là số điểm đạt được, còn gọi là điểm thô.  Chúng không phải điểm tỉ lệ. V́ lư do đó, điểm bộ phận của học sinh làm bài kiểm tra cấp độ hoặc h́nh thức khác nhau không nên so sánh với nhau. 
	Với những học sinh làm Cấp Độ A hoặc Cấp Độ B, số điểm tối đa của điểm bộ phận trong một lĩnh vực kỹ năng có thể không cộng lại đến tổng số điểm tối đa của toàn bộ lĩnh vực kỹ năng đó. Đó là v́ có một số mục kiểm tra được kèm vào trong điểm tổng cộng nhưng không kèm vào trong điểm bộ phận. 
	Ư Nghĩa của Điểm Tỉ Lệ CELLA
	Để hiểu một điểm tỉ lệ có nghĩa gì, thì tốt hơn là biết thêm về tỉ lệ được sử dụng kèm theo cả phạm vi tỉ lệ. 
	Phạm vi tỉ lệ CELLA - từ điểm tối đa thấp nhất đến điểm tối đa cao nhất - được ghi bên dưới đối với mỗi lĩnh vực kiểm tra.  
	Mặt Sau Bản Báo Cáo Điểm Học Sinh
	Phần mô tả về cấp độ thông thạo Anh ngữ được cung cấp để giúp giải thích ý nghĩa điểm tỉ lệ của CELLA.  Các mô tả này giải thích việc các học sinh ghi được một số điểm nhất định biết được ǵ và có thể làm ǵ bằng tiếng Anh. Phần mô tả bên dưới cho biết ư nghĩa của điểm số.  
	F Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của một điểm số, hãy làm theo các bước đơn giản sau.  
	1. Trước tiên hãy tìm điểm tỉ lệ của học sinh. Nó được đặt trên cùng bên phải của bản báo cáo. (Xem C ở mặt trước của Báo Cáo Điểm Học Sinh)
	2. Rồi tìm điểm tỉ lệ theo cấp lớp gần nhất với điểm của học sinh. (Cái này sẽ nằm ở trang bìa sau của báo cáo, xem F ở trên.)
	3. Kế tiếp hăy đọc phần mô tả của mức độ thông thạo tương ứng với điểm tỉ lệ để xác định mức độ thông thạo tiếng Anh điển h́nh đối với một học sinh nhận được điểm số đó.
	G Bản Mô Tả Mức Độ Thông Thạo
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