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Hướng Dẫn Gia Đình về Bài Kiểm Tra Từ Xa FastBridge và Giám sát 
Tiến Bộ (2020-2021) 
 

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ con mình hoàn thành các bài Kiểm Tra Sàng Lọc FastBridge sau đây. Các bài 
kiểm tra này được hoàn thành trực tuyến bằng máy tính hoặc máy tính bảng có kết nối internet. Ngoài ra, 
con quý vị có thể cần tai nghe để nghe các hướng dẫn dựa trên máy tính. 
 
Các Bài Kiểm Tra Sàng Lọc FastBridge cụ thể mà con quý vị sẽ làm được xác định theo cấp lớp. Việc 
sàng lọc được thực hiện ba lần mỗi năm. Việc giám sát tiến bộ sẽ diễn ra thường xuyên hơn đối với 
học sinh được dạy can thiệp. 
 
Các bài kiểm tra đọc ở các lớp Pre-K (Mầm non) đến lớp 5 sẽ do giáo viên thực hiện. Học sinh từ lớp 
6-lớp 12 sẽ có thể tự mình làm bài kiểm tra khi giáo viên chỉ định. Học sinh không đạt điểm chuẩn trong 
bài kiểm tra aReading cũng sẽ tham gia bài kiểm tra đọc do giáo viên quản lý. 
  
Nhắc nhở Quan trọng: Khi hỗ trợ con quý vị làm bài kiểm tra FastBridge, tất cả các câu trả lời cho bài 
kiểm tra cần phải là của con quý vị. Quý vị có thể hỗ trợ các câu hỏi và các vấn đề về công nghệ, 
chẳng hạn như âm lượng. Liên hệ với giáo viên của conquý vị để biết về kết quả kiểm tra. 
 
Một số bài kiểm tra được tính giờ. Một số khác thì không. Một số bài kiểm tra có thể tạm dừng. Một số 
khác không thể. Các hướng dẫn sẽ cho biết liệu được phép nghỉ giải lao không. Giáo viên của con quý 
vị sẽ quản lý việc này cho các học sinh từ Pre-K (Mầm Non) đến 5 tuổi. 
 

Bài Kiểm Tra Sàng Lọc: 
Lớp Ngày 1/9 – Ngày 2/10 Ngày 18/11 – Ngày 4/12   Ngày 4-14 tháng 5 

Pre-K 
(Mầm 
Non) 

Phụ âm đầu 
Tên Chữ cái 
Khớp Số lượng 

Phụ âm đầu 
Tên Chữ cái 
Khớp Số lượng 

Phụ âm đầu 
Tên Chữ cái 
Khớp Số lượng 

K 
(Mẫu 
Giáo) 

Tên Chữ cái 
Âm Chữ cái 

Tên Chữ cái 
Âm Chữ cái  
Tách Từ 

Tên Chữ cái 
Âm Chữ cái  
Tách Từ 
Từ Vô Nghĩa 

1 Tên của Chữ cái 
Âm của Chữ cái  
Tách Từ 
Từ Vô Nghĩa 
Khả năng làm toán nhanh 

Tách Từ 
Từ Vô Nghĩa 
Đọc CBM 
Khả năng làm toán nhanh  

Tách Từ 
Từ Vô Nghĩa  
Đọc CBM 
Khả năng làm toán nhanh 

2 Đọc CBM 
Từ Vô Nghĩa 
Khả năng làm toán nhanh 

Đọc CBM 
Khả năng làm toán nhanh  

Đọc CBM 
Khả năng làm toán nhanh  

3 đến 5 CBM-R 
Khả năng làm toán nhanh 

CBM-R 
Khả năng làm toán nhanh 

CBM-R 
Khả năng làm toán nhanh 

Lớp Ngày 14 – 25 tháng 9 Tháng 10 Ngày 18/11 – 4/12 Tháng 2 Ngày 4-14 tháng 5 
6 đến 8 aReading 

aMath 
CBM-R (khi cần) 

mySAEBRS aReading 
aMath 
CBM-R (khi cần) 

mySAEBRS aReading 
aMath 
CBM-R (khi cần) 

9 & 10 aReading 
aMath (khi cần) 
CBM-R (khi cần) 

mySAEBRS aReading (khi cần) 
aMath (khi cần) 
CBM-R (khi cần) 

mySAEBRS aReading (khi cần) 
aMath (khi cần) 
CBM-R (khi cần) 

11 & 12 aReading (khi cần) 
aMath (khi cần) 
CBM-R (khi cần) 

mySAEBRS aReading (khi cần) 
aMath (khi cần) 
CBM-R (khi cần) 

mySAEBRS aReading (khi cần) 
aMath (khi cần) 
CBM-R (khi cần) 

 
Vào ngày giáo viên của con bạn chỉ định con quý vị làm bài kiểm tra, con quý vị sẽ cần những điều 
sau: 

• Máy tính hoặc Máy tính bảng (tốt nhất là máy có camera) 
• Kết nối Internet 
• Tai nghe (tùy ý) 
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Quý vị hoặc con quý vị nên mở Cổng thông tin Rapid Identity của học khu và đăng nhập. 
Học sinh sẽ chọn biểu tượng FastBridge rồi chọn ô Screen (Sàng Lọc).  

 
 
 
 
 

 
 
Phụ huynh - xin vui lòng đọc các hướng dẫn sau đây cho con quý vị TRƯỚC KHI chọn bài kiểm 
tra được chỉ định. 

a. Trường của con đã quyết định để con làm bài kiểm tra bằng máy tính trong khi con 
học ở nhà. 

b. Bài kiểm tra con sẽ làm giống như bài kiểm tra con đã làm ở trường. 

c. Khi con bắt đầu bài kiểm tra, ba/mẹ sẽ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào về bài kiểm 
tra cho đến khi con làm xong. 

d. Cứ làm hết sức mình. Giáo viên của con sẽ có thể xem điểm của con và sẽ sử dụng 
điểm này để giúp lập giáo án khi con trở lại trường. 

e.  Con có câu hỏi nào không? [trả lời câu hỏi tốt nhất mà quý vị có thể] 

f. Bắt đầu. 

Chọn bài  kiểm tra được chỉ định 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Yêu cầu con quý vị bấm vào nút cho bài kiểm tra được liệt kê ở trang đầu tiên ở trên. 
 
Khi con quý vị đã hoàn thành bài kiểm tra, không cần thực hiện thêm bước nào nữa. 

   
 
   

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ việc học của con mình! 
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