
 Bảng Thông Tin: 

Đánh Giá Thay Thế Bang Georgia (GAA) 

 

Thông tin trong tài liệu này chỉ là bản tóm lược và không cung cấp mọi chi tiết, ngoại lệ hoặc cảnh ngộ. Xin xem các nguồn trợ giúp khác hoặc hệ thống địa phương của  

quý vị để biết thông tin đầy đủ. Không có gì trong tài liệu này nhằm nêu ra luật mới hoặc thay cho luật, thể lệ hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang.                   1 

Đánh Giá Thay Thế Bang Georgia (Georgia Alternate Assessment (GAA)) là gì 
Học sinh khuyết tật không thể tham gia trong bài đánh giá chung cho toàn trường, ngay cả khi được các thích 

nghi hoặc được cung cấp điều chỉnh, có thể tham gia vào một chương trình đánh giá thay thế. Chương trình 

này được gọi là Đánh Giá Thay Thế Bang Georgia hoặc GAA. Đây là một cách để học sinh bị những khuyết 

tật trầm trọng nhất, được đánh giá về những gì đã được học.  

Tại sao có GAA? 
Có hai luật liên bang [Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học Và Trung Học (Elementary and Secondary Education Act 

(ESEA)) và Đạo Luật Giáo Dục Các Cá nhân (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA))] yêu cầu 

các tiểu bang dạy các môn cụ thể cho tất cả học sinh, kể cả học sinh bị khuyết tật trầm trọng về nhận thức. 

Các luật này cũng yêu cầu mọi học sinh được đánh giá về những gì đã học được trong các môn học này.  

GAA khác biệt với quá trình kiểm tra của các học sinh khác như thế nào? 
Hầu hết các học sinh được kiểm tra kiến thức về ngôn ngữ, toán học, khoa học và khoa học xã hội thông qua 

bài kiểm tra bằng giấy và bút chì tiêu chuẩn. GAA được dựa trên các môn học tương tự, nhưng vì khuyết tật 

trầm trọng về nhận thức của học sinh, học sinh dự thi bằng GAA sẽ được học ở một mức độ khác. Cách thức 

học sinh được kiểm tra cũng sẽ khác thay vì phương pháp kiểm tra truyền thống bằng giấy và bút chì. 

Ví dụ, học sinh lớp 3 có thể nghiên cứu máy móc đơn giản. Trẻ có thể được kỳ vọng sẽ xác định, nêu tên và 

giải thích một cách chính xác cách thức hoạt động của những máy móc đó. Trẻ sẽ thể hiện rằng trẻ có thể làm 

điều này bằng cách trả lời một cách chính xác câu trả lời trong bài kiểm tra tiêu chuẩn toàn tiểu bang. Một học 

sinh sử dụng GAA cũng sẽ được nghiên cứu máy móc đơn giản. Trẻ có thể được kỳ vọng sẽ lựa chọn và vận 

hành một hoặc một số máy móc đơn giản này (xoay núm, gạt các cần gạt, v.v.) cần thiết để hoàn thành một 

công việc, và việc đánh giá có thể diễn ra trong khoảng thời gian vài tuần. 

Ai là người quyết định những gì học sinh sử dụng GAA kỳ vọng sẽ học được? 
Giáo viên xác định các kỳ vọng cho mỗi học sinh dựa trên cách và nhu cầu học tập cá nhân. Phần giảng dạy 

được cung cấp cho mỗi học sinh theo cách thích hợp cho từng cá nhân học sinh. 

Nếu GAA không phải là một bài kiểm tra bằng giấy và bút, nó sẽ như thế nào? 
GAA thuộc danh mục thể hiện. Điều này có nghĩa rằng nó cho thấy kết quả tốt nhất mà học sinh đã thực hiện 

được trong các lĩnh vực được kiểm tra. Danh mục này có thể bao gồm hình ảnh, đoạn phim, hoặc mẫu bài tập 

học sinh. Có các yêu cầu về số mẫu bài tập của học sinh phải có, các loại bằng chứng phải có, và thời điểm 

phải thu thập thông tin trong năm.   

Danh mục GAA của con tôi được chấm điểm hoặc xem xét như thế nào và làm cách nào để tìm ra kết 

quả?  
GAA được sử dụng để đo lường mức độ con em quý vị đã học tốt chương trình theo cấp lớp dựa trên các tiêu 

chuẩn thành tích thay thế. Danh mục được chấm điểm theo mức độ diễn đạt được chương trình giảng dạy, 

mức độ kết quả có sử dụng tư liệu thích hợp của cấp lớp, mức độ gia tăng các kỹ năng của trẻ giữa hai thời 

điểm thu thập, và khả năng của con em quý vị trong việc áp dụng các kỹ năng học được trong các hoàn cảnh 

khác. 

Tôi có thể xem danh mục của con em tôi và có được điểm số kết quả hay không?  
Với các bài kiểm tra chuẩn khác, phụ huynh không được phép xem các danh mục thực tế. Danh mục được 

nộp cho tiểu bang, và một nhóm xem xét sẽ chấm điểm. Kết quả sau đó được gửi đến trường học của con em 

quý vị và chia sẻ với phụ huynh. 
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Khi nào học sinh được đánh giá bằng GAA? 
Học sinh được đánh giá bằng GAA theo cùng lịch học như tất cả các học sinh Georgia. Tại Georgia, điều đó 

có nghĩa là học sinh được đánh giá khi còn ở mẫu giáo, từ lớp 3 đến lớp 8, và lớp 11.  

Ai là người quyết định liệu con tôi có được đánh giá bằng GAA? 
 hóm Chương Trình Giáo Dục Cá  hân ( ndividuali ed Education Program ( EP)), bao gồm cả quý vị, phụ 

huynh người giám hộ chịu trách nhiệm quyết định liệu con em quý vị có nên được đánh giá bằng GAA hay 

không.  hóm phải đồng ý rằng con em quý vị có bị khuyết tật trầm trọng về nhận thức và không thể tham gia 

vào các đánh giá thường được đưa ra cho các học sinh, ngay cả với các thích nghi tối đa. Các thích nghi tối đa 

có thể là đọc kiểm tra cho học sinh hoặc cho phép học sinh trả lời bằng lời nói, hoặc cho thêm thời gian làm 

kiểm tra. 

Nhóm IEP có thể miễn cho con tôi bất cứ kiểm tra nào hay không? 
Không. Đạo luật  gười Mỹ Bị Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act (ADA)) cấm các trường học 

không được loại trừ học sinh khuyết tật ra khỏi bất kỳ chương trình hoặc các hoạt động trường học nào. Vì 

vậy, các nhóm  EP chỉ có thể quyết định C CH TH C tham gia kiểm tra của con em quý vị. 

Tôi có thể thay đổi cách thức kiểm tra của con em tôi hay không? 
 hóm  EP phải đáp ứng và đồng ý thực hiện thay đổi trong  EP. Hãy nhớ rằng, quý vị là một phần của nhóm 

và có thể yêu cầu một cuộc họp để thảo luận về việc thay đổi cách thức kiểm tra của con em quý vị. 

GAA có thể giúp con em tôi như thế nào? 
Điều quan trọng là tất cả các học sinh, bao gồm cả những học sinh bị khuyết tật trầm trọng về nhận thức có 

thể tiếp cận một chương trình giảng dạy dựa trên các môn học và các tiêu chuẩn về nội dung học tập tương tự 

các bạn cùng cấp lớp của trẻ đang học. Kết quả của con em quý vị có thể được sử dụng để xác định những gì 

trẻ đã học được, để giúp phát triển các mục tiêu và chiến lược giảng dạy  EP, và để có thể tiến bộ từ năm này 

sang năm khác. 

GAA có thể được sử dụng để xác định liệu con tôi có thể được nhận bằng tốt nghiệp trung học hay 

không? 
Theo quy định tốt nghiệp của Georgia, học sinh bị các khuyết tật trầm trọng về nhận thức có thể đủ điều kiện 

để được nhận một bằng tốt nghiệp trung học khi đáp ứng được một số yêu cầu. Một yêu cầu là đạt điểm đậu 

trong tất cả các môn của GAA trung học.  

Điều gì sẽ xảy ra nếu con em tôi không nhận được điểm đậu? 
 ếu con em quý vị không đạt được điểm đậu trong một hoặc nhiều môn được đánh giá trên GAA ở trường 

trung học, trẻ sẽ được tạo cơ hội kiểm tra lại. Trẻ sẽ chỉ được yêu cầu kiểm tra lại các nội dung môn học, ví 

dụ, Khoa Học,  ghệ Thuật Anh  gữ, mà trẻ đã không đạt điểm đậu. 

 
Tìm ở đâu để có thêm thông tin: 

Hội Phụ Huynh Giúp Đỡ Phụ Huynh Của Georgia (Parent to Parent of Georgia) 
770 451-5484 hoặc 800-229-2038 

www.p2pga.org  
 

Bộ Giáo Dục Bang Georgia (Georgia Department of Education), Ban Dịch Vụ Và Trợ Giúp Giáo Dục 
Đặc Biệt (Divisions for Special Education Services and Supports) 

 404 656-3963 hoặc 800-311-3627 và yêu cầu nối máy với ban Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education) 
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx 

 hững nguồn khác: Liên hệ Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Director) về hệ thống 
trường của quý vị. 
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