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NGÀY:  Ngày 06 Tháng Mười 2021 

VỀ:   Buổi thuyết trình về Kết quả MCAS 2021 

Vào ngày 21/9/2021, Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học đã công bố kết quả MCAS 2021. Học sinh khối lớp 3-8 và 10 đã thi 

MCAS vào mùa Xuân năm 2021 bộ môn ELA, Toán và Khoa học. Do tình hình dịch bệnh, DESE đã điều chỉnh thông lệ 

quản trị như sau: 

● Học sinh khối lớp 3-8 chỉ làm một phần trong bài kiểm tra gồm hai phần của các môn ELA, Toán và STE.  

● Học sinh khối lớp 3-8 có thể tham gia từ xa để thuận tiện cho các gia đình lựa chọn cho con học từ xa cho tới hết 

năm học.  

● Thi từ xa và đánh giá rút gọn không áp dụng cho học sinh khối 10 (lớp 2023), những học sinh đó vẫn phải thi 

MCAS để xác định năng lực. 

● Cách xác định năng lực trong môn ngữ văn và toán bằng tiếng Anh đã được mở rộng cho các học sinh trong lớp năm 

2022 chưa đạt được CD vì bỏ lỡ các cơ hội kiểm tra cho lớp đó. Học sinh năm cuối và cận cuối vẫn có thể tự nguyện 

tham gia thi để nhận học bổng.   

Kết quả MCAS năm 2021 cần được diễn giải một cách thận trọng do những thay đổi này. 

Dữ liệu nổi bật: 

Khối lớp 3-8 

● Chín mươi mốt phần trăm (91%) học sinh BPS từ lớp 3-8 đã thi MCAS trong môn Ngữ văn Anh (ELA) và Toán, 

với tỷ lệ tham gia theo khối lớp dao động từ 87% - 94%. 

● Ba mươi mốt phần trăm (31%) học sinh được kiểm tra đã đạt hoặc vượt mong đợi ở lớp 3-8 với môn ELA, giảm 4 

điểm phần trăm so với năm 2019, ít hơn mức giảm trên toàn tiểu bang là 6 điểm phần trăm. Điểm trung bình được 

chia theo thang điểm từ lớp 3-8 môn ELA là 487,4, giảm 4,5 điểm từ năm 2019 đến năm 2021, tương tự như mức 

giảm trên toàn tiểu bang là 4,7 điểm. 

● 20% học sinh được kiểm tra đạt hoặc vượt kỳ vọng ở khối lớp 3-8 trong môn Toán, giảm 13 điểm phần trăm so với 

năm 2019, ít hơn mức giảm trên toàn tiểu bang là 16 điểm phần trăm. Điểm trung bình môn Toán lớp 3-8 là 479,5, 

giảm 10,5 điểm từ năm 2019 đến năm 2021, tương tự mức giảm của toàn bang là 9,5 điểm. 

Lớp 10 

● Học sinh lớp 10 không tham dự kỳ thi MCAS vào mùa xuân năm 2021 sẽ có cơ hội tham gia kỳ thi vào mùa thu 

năm 2021.  

● Trên toàn BPS, 70% học sinh lớp 10 thi MCAS môn ELA và 68% học sinh lớp 10 thi MCAS môn Toán.  

● Đối với học sinh lớp 10 thi MCAS, kết quả ELA tương tự với thành tích trước đại dịch, nhưng thành tích môn toán 

giảm sút từ năm 2019. 

 

Bài thuyết trình tối nay sẽ cung cấp thêm chi tiết về thành tích của học sinh theo nhóm học sinh chính. 


