
  

 

 

Ngày 21 Tháng 10 Năm 2022  
 

Kính gửi Phụ huynh và người giám hộ:   
 

Sở Hướng dẫn Công Lập North Carolina (NCDPI) đã công bố kết quả đánh giá của tiểu bang cho năm học 
2021-2022. Những kết quả này bao gồm cách học sinh của chúng ta thực hiện các bài kiểm tra cuối lớp (EOG) 
và cuối khóa (EOC) mà học sinh thực hiện vào mùa xuân và mức phát triển của học sinh thể hiện qua những 

điểm số đó, cũng như các biện pháp giải trình khác.  
 

Điều quan trọng là để biết kết quả kiểm tra chỉ là một phương thức đánh giá sự thành công của học 

sinh, và chúng ta phải ghi nhớ cả một đứa trẻ và sự nỗ lực của họ trong suốt cả năm. Và cũng rất quan 

trọng để biết rằng NCDPI đang đánh giá lại hệ thống đánh giá kết quả học tập của trường năm nay, bao 

gồm cả cách phân công điểm của trường, vì nó không phản ánh chính xác sự chăm chỉ và nỗ lực của học sinh, 
giáo viên và nhân viên của chúng tôi. Dựa trên kết quả kiểm tra của tiểu bang, trường Rankin Elementary 

School  đã nhận được điểm D hoặc F và đạt hoặc không đạt mức tăng trưởng như dự kiến.  
 

Chúng tôi biết rằng đại dịch đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh tại gần như tất cả các trường 
học và mọi cấp lớp trên toàn tiểu bang và trên toàn quốc. Theo các nhà nghiên cứu, chúng ta cũng biết sẽ cần 

nhiều thời gian và sự siêng năng để bù đắp lại thời gian đã mất đi trong học tập đã xóa bỏ phát triển học tập 
hàng chục năm trên toàn quốc.  
 

Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi đang xem xét kỹ kết quả của chúng tôi để quyết định các biện pháp 

tiếp theo để nâng cao kết quả học tập cho học sinh của chúng ta. Một số biện pháp trong số đó sẽ được xây 

dựng trên nền tảng những gì chúng ta đang làm tốt. Khu học chánh của chúng ta có rất nhiều điều đáng để 

ăn mừng. Dưới đây là một vài điểm nổi bật trong năm học 2021-2022:  
 

• Mỗi nhóm học sinh ở các lớp mẫu giáo tới lớp 3 đều có tỷ lệ số gấp đôi để tăng năng lực về đọc từ 
đầu năm đến cuối năm trong kỳ thi đánh giá khả năng đọc viết sớm.  
• Đối với môn toán ở lớp 3 – 8, GCS đang phục hồi với tốc độ nhanh hơn Tiểu Bang và các quận lớn 
khác.  
• Học sinh từ lớp 3 tới lớp 8 thấy mức độ năng lực trong môn toán tăng 8,2%.  
• Học sinh Trung học tham gia vào các bài thi đánh giá EOC đã thấy năng lực các môn Toán 3 (11,6%), 
Toán 1 (10,6%) và Sinh học (5,1%).  
• Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2021-2022 là tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất trong lịch sử GCS ở mức 91,8%, cao hơn 
Tiểu bang và tất cả các quận lớn khác ở North Carolina.  
•  

Trong khi có rất nhiều điều để ăn mừng, bây giờ chúng ta không thể chậm trễ được. Có 50,8% các trường ở 

Quận Guilford (không bao gồm 16 trường nhỏ hơn hoặc các chương trình đặc biệt) đã được xác định là các 

trường có thành tích thấp theo định nghĩa của G.S. 115C-105.37.  
 



  

 

Chúng tôi đã nhận thấy sự tiến bộ ở cấp trường và quận và sẽ xây dựng dựa trên thành công này trong năm 

tới khi chúng tôi hoàn thiện và thực hiện kế hoạch phát triển sơ bộ được liên kết linked mà Hội đồng Giáo 

Dục sẽ xem xét vào Ngày 15 Tháng 11. Để truy cập kế hoạch, hãy nhấn vào đây www.gcsnc.com và tìm liên 

kết có tên là Kế Hoạch Xây Dựng Sơ Bộ trong Liên kết Quick Links trên trang chủ của chúng tôi. Trên trang đó, 
bạn sẽ tìm thấy một liên kết để chia sẻ phản hồi của bạn về kế hoạch. (cũng có thể được tìm thấy nhấn vào 
đây here). Bản sao chép giấy sẽ được cung cấp theo yêu cầu.   
 

Chúng tôi cảm ơn bạn đã làm việc với con bạn để giúp củng cố các kỹ năng mà họ đang học trong lớp học 

và sự hỗ trợ liên tục của bạn đối với trường học của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp học sinh của 
mình phát huy hết tiềm năng của mình.   
 
Trân trọng   
  

 
Whitney Oakley, Ed.D. 
Superintendente 
 

 

https://gcsnccom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lewist5_gcsnc_com/ER-bS_10FvxErxf1WJhzH_gBzXOxYU8uWh6zWbUAjEhWaA?e=2i1eas
http://www.gcsnc.com/
https://forms.office.com/r/Z651HgkdPz

