
 Bảng Thông Tin: 

Hiểu Về Các Thích Nghi        iể            iểu      

 

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 

 
HIỂU VỀ CÁC THÍCH NGHI        IỂ            IỂU      

Nếu con em quý vị bị khuyết tật và đang được nhận các dịch vụ thông qua một Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (Individual 

Education Plan (IEP)), trẻ có thể cần nhận được các thích nghi trong thời gian giảng dạy và kiểm tra toàn tiểu bang.  
 

Các thích nghi        iể             
Các thích nghi là những thay đổi trong quản lý của một đánh giá (kiểm tra) về cách thức học sinh thực hiện hoặc trả lời đánh 

giá. Các thích nghi không thay đổi cấu trúc, nghĩa là, những khái niệm theo dụng ý sẽ được đo lường bằng đánh giá. Chúng 

cũng không làm thay đổi ý nghĩa điểm số kết quả. Nhiều hạng mục về các thích nghi bao gồm tổ chức, xếp lịch, trình bày, 

và trả lời.  
 

Các thích nghi được thiết kế để cung cấp sự công bằng, chứ không phải lợi thế, và với mục đích tạo ra một sân chơi bình 

đẳng cho học sinh khuyết tật. Khi được sử dụng một cách thích hợp, chúng làm giảm hoặc thậm chí loại bỏ những ảnh 

hưởng của khuyết tật của học sinh; mà không làm giảm các kỳ vọng về học tập hoặc ý nghĩa của điểm số.  
 

Các thích nghi sẽ  iúp c   e  bị  huyế   ậ  củ   ôi  hư  hế      

Con em quý vị sẽ cảm thấy có khả n ng hơn trong quá trình kiểm tra nếu khuyết tật của trẻ không can thiệp vào khả n ng 

thể hiện những gì đ  học được của trẻ.  iều này sẽ cho ph p đánh giá chính xác hơn kiến thức và k  n ng của trẻ.  

 i   c  ị h  i u c   e  củ   ôi c   ư c  hậ  các thích nghi        iể            iểu b    h y  hô    

Nhóm IEP, trong đó bao gồm phụ huynh, là người xác định liệu con em quý vị có cần các thích nghi trong quá trình kiểm 

tra hay không. Trong cuộc họp IEP, mục đích và mục ti u sẽ được viết như là một phần của kế hoạch hàng n m.  ột trong 

các cuộc thảo luận của nhóm IEP phải bao gồm loại h  trợ và hoặc các thích nghi, nếu có, cần thiết trong giảng dạy hàng 

ngày. Các thích nghi mà con em quý vị cần khi kiểm tra sẽ được áp dụng đối với các bài kiểm tra toàn tiểu bang cũng như 

bất kỳ bài kiểm tra được đưa ra trong suốt n m học.  

Các các thích nghi cần thiết phải được liệt k  r  ràng trong bản IEP. Chúng phải bao gồm chi tiết về các các thích nghi cũng 

như cách thức và khi nào các các thích nghi này sẽ được sử dụng.  í dụ, nếu thời gian k o dài được ch  định, IEP n n xác 

định khoảng thời gian k o dài thích hợp.  iều quan trọng là phải xem x t tất cả các sự thích nghi được sử dụng trong quá 

trình giảng dạy thường xuy n trong suốt n m như là thích nghi kiểm tra.  

H y nhớ rằng, các thích nghi là để cung cấp khả n ng tiếp cận và được ph p sử dụng trong giảng dạy và kiểm tra. Chúng 

không bảo đảm trình độ hoặc cho học sinh khuyết tật một lợi thế không công bằng so với các học sinh khác. Chúng không 

thể thay đổi nội dung của bài kiểm tra và không thể cung cấp manh mối hoặc gợi ý hoặc đưa ra câu trả lời đúng cho học 

sinh. 

Con e   ôi bị  huyế   ậ  c       ế h  ch          c   ư c  hậ  các thích nghi        iể       hô    
Có, các học sinh đ  được xác định là có khuyết tật theo  ục     của  ạo  uật Phục Hồi Chức N ng ( ehabilitation  ct) có 

thể nhận các thích nghi cần thiết trong giảng dạy và kiểm tra có trong kế hoạch     của trẻ. Các thích nghi này phải được 

quy định r  ràng trong kế hoạch, bao gồm chi tiết về các các thích nghi cũng như cách thức và khi nào các các thích nghi 

này sẽ được sử dụng. 

Các thích nghi        iể         c    ôi c   hể  hậ  c  h   chế      hô    

Có, học sinh IEP được ph p nhận các thích nghi trong kiểm tra, nhưng cũng có những nguy n tắc nghi m ngặt khi sử dụng 

các thích nghi trong kiểm tra toàn tiểu bang. Các giới hạn này được xác định cho m i bài kiểm tra cá nhân. Nhóm IEP phải 

chú ý đến quá trình kiểm tra toàn tiểu bang sẽ di n ra trong n m và các thích nghi nào được cho ph p trong m i bài kiểm 

tra.  iều quan trọng là phải nhớ rằng tuy một số thích nghi có thể thích hợp sử dụng trong giảng dạy, nhưng chúng có thể 

không thích hợp hoặc không được ph p sử dụng trong đánh giá chuẩn hoặc của tiểu bang. Các thích nghi không bắt đầu và 

kết thúc trong trường học. Học sinh sử dụng các thích nghi nói chung cũng cần chúng ở nhà, trong cộng đồng, và khi lớn 

l n, trong giáo dục sau trung học và tại nơi làm việc. Tuy nhi n, một số thích nghi ch  phù hợp với giảng dạy và không phù 

hợp cho kiểm tra.  
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    số ví dụ củ  các thích nghi        iể             

Các thích nghi mà một học sinh nhận được sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của trẻ. Các thích nghi có thể được thực hiện 

trong khâu tổ chức, trình bày bài kiểm tra, trả lời của học sinh, hoặc xếp lịch. 

Các Thích Nghi        ổ Chức H y Đị  Điể : Ví dụ b    ồ : 
 Kiểm tra trong một lớp học giáo dục đặc biệt; nhóm nhỏ; ch  ngồi được ng n ô dành cho cá nhân hoặc để học tập; 

ch  ngồi ưu đ i 

 Ánh sáng đặc biệt hoặc được điều ch nh; nội thất thích ứng (ví dụ như Bảng Xiên (Slant Board)) 

 

Các Thích Nghi D  h Ch  Phầ      h   y  iể    a: Ví dụ b    ồ : 
 H  trợ thị lực k m (ví dụ như truyền hình mạch kín (CCTV), thiết bị phóng đại); in chữ lớn; chữ nổi 

 Hướng dẫn ký tên, câu hỏi kiểm tra, hoặc bài đọc (trong các bài kiểm tra cho ph p hoặc có đủ điều kiện cụ thể) 

  ặp lại các hướng dẫn; giải thích hoặc di n giải các hướng dẫn cho r  ràng 

  ọc câu hỏi kiểm tra hoặc đọc bài đọc (trong các bài kiểm tra cho ph p hoặc có đủ điều kiện cụ thể) 

 Bìa, mẫu có màu, hoặc đánh dấu vị trí, tài liệu trình bày với độ tương phản và các dấu hiệu xúc giác 

 

Các Thích Nghi D  h Ch  Phầ    ả Lời của Học Sinh: Ví dụ b    ồ : 
 Công nghệ như chữ nổi, phần mềm xử lý v n bản hoặc thiết bị truyền thông khác với tất cả các chức n ng kiểm tra 

ngữ pháp và chính tả bị vô hiệu hóa 
 Học sinh đánh dấu câu trả lời trong sổ kiểm tra; học sinh ch  ra câu trả lời, trả lời bằng lời nói 
 Các công cụ viết được điều ch nh (ví dụ như miếng đệm tay cho bút chì, bút chì đường kính lớn)  
  ô tả (học sinh đưa ra câu trả lời cho các mục kiểm tra bằng cách nói l n hoặc sử dụng một thiết bị truyền thông) 
  áy tính có chức n ng tính toán cơ bản hoặc máy tính được điều ch nh cơ bản (đủ điều kiện cụ thể) 

 

Các Thích Nghi D  h Ch   hâu Xếp Lịch: Ví dụ b    ồ : 
 Tạm ngh  có theo d i thường xuy n; thời gian tối ưu trong ngày để kiểm tra 

 Thời gian k o dài (độ dài của thời gian k o dài n n được xác định tr n IEP) 

 iều quan trọng là học sinh học cách làm thế nào để sử dụng m i thích nghi. H y chắc chắn có đủ thời gian để học cách sử 

dụng các thích nghi trong giảng dạy và đánh giá trước khi đánh giá di n ra. Ngoài ra, h y kiểm tra và đánh giá việc sử dụng 

các thích nghi của học sinh một cách thường xuy n để xác định nếu chúng vẫn còn hiệu quả, cần cải thiện, hoặc không còn 

cần thiết. 

 
    ở  âu  ể c   hê   hô    i : 

  H i Phụ Huy h  iúp Đỡ Phụ Huy h Củ   e   i  (P rent to Parent of Georgia) 
770 451-  8  hoặc 8  -229-2038 

www.p2pga.org  

 

    i   Dục       e   i  ( e   i  Dep    e    f Educ  i  ),     Dịch Vụ V       iúp  i   Dục Đặc  i   

(Divisions for Special Education Services and Supports) 
 404 656-3963 hoặc 8  -311-3627 và y u cầu nối máy với ban Giáo Dục  ặc Biệt (Special Education) 

http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx 

Những nguồn khác:  i n h      i   Đốc  i   Dục Đặc  i   (Speci   Educ  i   Di ec   ) về hệ thống trường của quý vị. 
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