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Kính gởi Phụ huynh hay Giám hộ: 
 
Chào mừng quý vị trở lại một năm học mới đầy hứng thú! 
 
Cùng với hàng ngàn học sinh khắp California, con của quý vị đã hoàn tất một vòng kiểm tra bắt buộc của tiểu bang 
chẳng bao lâu trước khi năm học trước kết thúc. Các bài kiểm tra làm trên máy vi tính này dựa trên các tiêu chuẩn học 
hành của California cho môn Anh ngữ-Ngữ văn (ELA), Toán và/hay Khoa học.   
 
Đính kèm quý vị sẽ thấy điểm của con quý vị trong Đánh giá của Cali về Tiến bộ và Thành tích Học sinh (CAASPP) 
chương trình kiểm tra tổ chức trong mùa Xuân 2017 cho học sinh các lớp 3-8 và 11.  Xin quý vị ghi nhận là tường trình 
điểm của CAASPP bao gồm một điểm tổng thể cho mỗi môn và thông tin về con quý vị làm bài gỉỏi tới đâu trong các 
lãnh vực kỹ năng khác nhau. Nếu cháu đã tham gia trong các năm qua, thì quý vị sẽ thấy điểm cũ để đo lường tiến bộ 
qua thời gian. 

CAASPP bao gồm Đánh giá Smarter Balanced (SBAC) hay California Alternate Assessment (CAA) các kiểm tra trên 
mạng cho môn ELA và Toán, nó đo lường việc học sinh giải vấn đề tốt tới đâu, suy nghĩ phê phán và viết lách phân tách. 
Nếu con quý vị đã ở trong lớp 5, 8 hay 10, thì em cũng đã tham gia một kiểm tra Khoa học thí điểm California (CAST) 
hay Đánh giá Khoa học thay thế (CAA) dựa trên các Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Tiếp theo. Chúng tôi không cung cấp 
kết quả cho quý vị. 
 
Ở Oakland, chúng tôi xem các kiểm tra này như là một kiểm tra học hành hàng năm. Giống như bài vở trong lớp và 
phiếu báo điểm, điểm CAASPP là một đo lường tiến bộ của học sinh – một cách để cung cấp cho quý vị và gíáo viên 
của con quý vị các thông tin về học hành của con quý vị hướng tới các mục tiêu học hành cao mà chúng tôi đã ấn định 
cho học sinh chúng tôi.  
 
Báo cáo CAASPP của học sinh cho thấy thành tựu của con quý vị trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn tiểu bang trong môn 
ELA, Toán và có thể Khoa học. Xin để ra ít phút xem xét nó. Quý vị sẽ để ý một điểm tổng thể cho môn ELA và Toán 
phía trước mặt. Con học lớp 11 của quý vị chọn Chương trình Đánh giá sớm cho đại học thì kết quả sẽ hiện lên mặt sau 
của báo cáo. 
 
Các kết quả này cũng được cung cấp cho trường của con quý vị. Họ sẽ dùng chúng để để giúp ấn định mục tiêu học hành 
cho học sinh cho năm học mới. Điểm này sẽ không được dùng để quyết định coi học sinh có được lên lớp không. Nếu quý 
vị có câu hỏi về tiến bộ của con mình thì xin gọi trường để sắp xếp một cuộc họp phụ huynh-giáo chức. 
 
Xin nhớ rằng chương trình CAASPP thì chỉ là một loại đánh giá đo lường tiến bộ của con quý vị đạt được ở trong trường. 
Nhiều đo lường khác như bài vở trong lớp, điểm số và kết quả đánh giá của học khu cũng sẽ được xem xét với giáo viên 
của con quý vị để có một bứa tranh đầy đủ về tiến bộ học hành của con quý vị. 
 
Để kết thúc, chúng tôi rất khuyến khích tất cả phụ huynh xem Mẫu Student Score Report,  Parent Guides to the 
Summative Assessments và/hay là Understanding the Student Score Report Video, nó sẽ dẫn dắt quý vị vào những 
lãnh vực khác nhau của trang báo cáo điểm số ở: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppssrinfo.asp.  
 
Kính chào quý vị, 
 
Ramona Burton,  
Giám đốc các Đánh giá Địa phương và Tiểu bang 
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