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Bộ Gíáo dục California
Thư Chính thức
Ngày 28 tháng 8,2015
Kính gởi Giám đốc khu vực và quận hạt, Giám hiệu trường Bán công và Điều phối viên CAHSEE:

NGƯNG YÊU CẦU CHO BẰNG TỐT NGHIỆP KỲ THI RA TRƯỜNG CỦA TRUNG
HỌC CALIFORNIA ĐỐI VỚI HỌC SINH CUỐI CẤP HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN LỚP NĂM
HỌC 2015
Dự luật Thượng viện 725 (Hancock) đã được thống đốc tiểu bang ký và đưa vào luật ngày 26 tháng 8,
2015. Luật này ngưng điều kiện phải đậu kỳ thi ra trường trung học California (CAHSEE) để nhận được
bằng tốt nghiệp trung học cho một học sinh đã hội đủ mọi yêu cầu tốt nghiệp khác trong năm học 201415. Các cơ quan giáo dục địa phương có thể ngay lập tức cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh nào đủ điều
kiện.
Cơ quan lập pháp được bảo trợ của Bộ Giáo dục California trong tháng hai năm 2015, SB 172 (Liu), đề
nghị ngưng yêu cầu CAHSEE cho các năm học 2015-16,2016-17, và 2017-18; Nó đang được xem xét
bởi cơ quan lập pháp.SB 172 cũng cung cấp cho California cơ hội phát triển và xem xét những
khuyến cáo cho việc tiếp cận những chính sách tốt nghiệp có năng xuất hầu giữ cho California tiến tới
các tiêu chuẩn cao hơn cho việc sẵn sàng đại học và nghề nghiệp và tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn. Chúng
tôi sẽ cập nhật cho quý vị về hiện trạng của SB 172 khi nó được xem xét. Kết quả của mọi quy định luật
pháp sẽ được biết tới không trễ hơn ngày 11 tháng 10, 2015.
Chúng tôi cũng giữ cho quý vị cập nhật khi California tiếp tục tiến tới việc đánh giá mới và hệ thống
trách nhiệm, nhấn mạnh kiểm soát địa phương, tiến bộ liên tục và chuẩn bị cho học sinh chúng ta
thành công trong đại học và nghề nghiệp.
Nếu quý vị có câu hỏi gì liên quan tới thông tin này, thì xin liên lạc với Văn phòng Đánh giá Thể hình và
Trung học, điện thoại số 916-445-9449 hay bằng e-mail ở CAHSEE@cde.ca.gov.

Trân trọng kính chào,
Tom Torlakson
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