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Hướng dẫn Diễn giải cho năm 2010 của CELLA

Mục đích của CELLA
Florida sử dụng Kỳ Thi Ðánh Giá Toàn Diện Trình Độ Tiếng Anh (CELLA) như một công cụ để đo lường tiến bộ về
thông thạo tiếng Anh của những Người Học Tiếng Anh (ELL); đảm bảo họ có những kỹ năng cần thiết tại trường
học để đạt những mức cao hơn về mặt học hành. Muốn biết thêm về CELLA, xin đọc tờ rơi về CELLA của Florida
năm 2010 đã được học khu gửi đến quý vị, hoặc ghé website của CELLA Florida tại http://www.fldoe.org/aala/cella.
asp.

Báo Cáo Điểm CELLA 2010 Của Học Sinh
Học sinh thi CELLA sẽ nhận được một Báo Cáo Điểm ghi kết quả. Có bốn loại thông tin trong Báo Cáo Điểm:
•
•

•
•

Thông tin về học sinh
Điểm của từng lĩnh vực kỹ năng:
» Điểm theo thang điểm
» Điểm nhận được
» Điểm có thể có
• Điểm chi tiết của từng lĩnh vực:
» Điểm nhận được
» Điểm có thể có
• Cách diễn giải điểm của học sinh:
» Các phạm vi của thang điểm
» Miêu tả các mức thông thạo

Một ví dụ về trang đầu của Báo Cáo Điểm ở dưới đây. Các chữ khoanh tròn A, B, và C khớp với những miêu tả
thông tin đưa ra nơi trang kế tiếp.

A

C

B
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A Thông Tin Về Học Sinh
Phần này ghi tên học sinh, số nhận dạng, ngày sinh, ngôn ngữ dùng trong nhà, ngày thi, lớp, và cấp thi. (Học sinh
thi CELLA theo trình độ lớp. Không châm chước về Ðọc và Viết trong năm 2010.) Phần này cũng có thông tin về
tên, mã số của trường và học khu.

B Điểm Theo Thang Điểm
Phần này tóm lược trình độ thông thạo của học sinh khi thi CELLA. Điểm Theo Thang Điểm được ghi trong các ô
đen phía dưới phần Thông Tin Về Học Sinh, và trong những ô xanh. Điểm Theo Thang Điểm sử dụng một thang
chung để kết quả thi có thể so sánh năm này qua năm khác.
Điểm Theo Thang Điểm trong các ô đen cho thấy trình độ thông thạo của học sinh cho mỗi phần của cuộc thi.
CELLA có bốn loại Điểm Theo Thang Điểm: Nghe/Nói, Ðọc, Viết và Tổng Số Điểm.
Nếu có ghi NT (Not Tested, Không Thi) trong bất kỳ ô nào của Điểm Theo Thang Điểm, điều đó có nghĩa học sinh
đã không trả lời đủ các câu hỏi của cuộc thi để có thể có một điểm thi hợp lệ. Muốn biết thêm tại sao học sinh không
có điểm đó, vui lòng liên hệ với giáo viên phụ trách lớp.
Nếu có ghi ET (Exempted from Test, Miễn Thi) trong bất kỳ ô nào của Điểm Theo Thang Điểm, điều đó có nghĩa học
sinh không phải thi phần đó. Muốn biết thêm tại sao học sinh được miễn thi, vui lòng liên hệ với giáo viên phụ trách
lớp.
Một lần nữa, Điểm Theo Thang Điểm được trình bày trong các ô xanh, cùng với các thông tin sau: Trình Ðộ Thông
Thạo, Điểm Ðạt, và Điểm Có Thể Có.
	

Điểm Nhận Được là số điểm mà học sinh nhận được cho phần đó của bài thi.
	

C Điểm chi tiết
Phần này của Báo Cáo Điểm cho thấy các điểm chi tiết. Điểm chi tiết được xếp theo Nghe/Nói và Ðọc/Viết. Các
điểm này cho biết thêm chi tiết những chỗ mạnh chỗ yếu về học hành của học sinh.
Điểm chi tiết là số điểm mà học sinh nhận được trong phần đó của cuộc thi. Ðây chỉ là những “điểm sơ bộ”, không
phải Điểm Theo Thang Điểm, do đó không thể mang so sánh năm này qua năm khác.
Ðối với những học sinh thi ở Trình độ A, số điểm có thể có trong các điểm chi tiết trong một phần không thể đem
cộng chung thành tổng số điểm có thể có cho phần đó của cuộc thi. Lý do là vì một số câu của cuộc thi đã bao gồm
trong tổng số điểm, nhưng không bao gồm trong các điểm chi tiết.
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Ghi chú
Các Ghi chú nằm dưới phần điểm chi tiết, phía cuối Báo Cáo Điểm. Chúng giải thích những chữ viết tắt có thể xuất
hiện trong Báo Cáo Điểm.
NT (Not Tested) – Học sinh trả lời quá ít các câu hỏi để có thể chấm điểm, hoặc học sinh không thi phần đó.
ET (Exempted from Test) – Học sinh không thi vì được miễn phần đó. Học sinh bị điếc hoặc có vấn đề về thính lực
mới được miễn thi phần nào đó của cuộc thi.
NS (No Score) – Bài thi của học sinh cho phần này không hiệu lực.
OLT (Off-Level Test) – Trình độ thi không thích hợp với trình độ lớp của học sinh.

Làm Thế Nào Để Hiểu các Điểm Theo Thang Điểm của
CELLA
Phạm vi của Điểm Theo Thang Điểm, từ điểm thấp nhất có thể có cho đến điểm cao nhất có thể có, được trình bày
dưới đây cho mỗi phần của cuộc thi:

Scale Score Ranges
ORAL SKILLS (Listening/Speaking)
Grades
K-2
3-5
Beginning
495-632 560-675
Low Intermediate
633-649 676-697
High Intermediate
650-672 698-719
Proficient
673-755 720-805

6-8
565-680
681-712
713-732
733-830

9-12
580-681
682-713
714-738
739-835

READING
Grades
Beginning
Low Intermediate
High Intermediate
Proficient

K-2
345-545
546-628
629-689
690-800

3-5
590-689
690-714
715-733
734-810

6-8
600-713
714-741
742-758
759-815

9-12
605-743
744-761
762-777
778-820

K-2
515-636
637-657
658-689
690-775

3-5
575-674
675-702
703-726
727-825

6-8
580-687
688-719
720-745
746-845

9-12
600-689
690-720
721-745
746-850

WRITING
Grades
Beginning
Low Intermediate
High Intermediate
Proficient
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Miêu tả các mức thông thạo tiếng Anh nằm ở trang cuối của Báo Cáo Ðiểm. Các mức này giải thích Điểm Theo
Thang Điểm để cho thấy học sinh biết những gì và có thể làm gì về tiếng Anh. Ðây là một trang ví dụ của một Báo
Cáo Ðiểm ở Trình độ D:

Muốn hiểu rõ Điểm Theo Thang Điểm nghĩa là gì, xin theo các bước sau:
1.

Tìm Điểm Theo Thang Điểm của học sinh trong một trong những phần thi CELLA, ví dụ Ðọc, nơi trang
đầu của Báo Cáo Ðiểm (Phần B)

2.

Tìm cũng phần thi đó, ví dụ Ðọc, nơi trang cuối của Báo Cáo Ðiểm, rồi tìm tầm Điểm Theo Thang Điểm
mà điểm của học sinh rơi vào.

3.

Ðọc cách miêu tả trình độ thông thạo nào khớp với Điểm Theo Thang Điểm để biết trình độ thông thạo
tiếng Anh của học sinh.
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Các công dụng khác của điểm CELLA
CELLA không những cho cha mẹ và giáo viên biết thông tin của từng học sinh mà còn cho các trường, học khu, và
tiểu bang biết các chương trình của một trường có hiệu quả ra sao.
CELLA mang lại chứng cớ để quy trách cho chương trình, phù hợp với Ðoạn 1 và Ðoạn 3 của bộ luật No Child Left
Behind (NCLB), Không Ðể Trẻ Nào Bị Tụt Hậu. NCLB quy định rằng các trường và học khu phải đáp ứng các mục
tiêu về quy trách trong việc gia tăng trình độ thông thạo tiếng Anh cho những người học tiếng Anh. Các đòi hỏi về
quy trách này được gọi là Annual Measurable Achievement Objectives (AMAOs), Các Mục Tiêu Thành Ðạt Có Thể
Ðo Lường Ðược Hằng Năm.
Các tiểu bang buộc phải báo cáo thành tích của ba mục tiêu AMAOs
1.

tiến bộ hướng tới việc tiếp thu mức thành thạo tiếng Anh

2.

thành tích về mặt thông thạo tiếng Anh

3.

tiến bộ hằng năm thích đáng trong phần học đọc và học toán của Người Học Tiếng Anh

Các chỉ tiêu hằng năm phải đặt ra cho mỗi mục tiêu. Các học khu không đạt chỉ tiêu cho tất cả ba lĩnh vực của
AMAOs phải thông báo cho phụ huynh của tất cả những Người Học Tiếng Anh về thành tích của học khu. Thông
báo này, nếu được, phải cung cấp bằng ngôn ngữ mà phụ huynh hiểu được.
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