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Dạng Kiểm Tra Môn Khoa Học Mới của California 
Năm nay, học sinh trung học phổ thông đã thực hiện Kiểm Tra Môn Khoa Học California 
CAST) mới. Bài kiểm tra này đánh giá khả năng hiểu biết của học sinh về California Next 
Generation Science Standards (CA NGSS, Các Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Tiếp Theo 
của California), bao gồm các ý tưởng cơ bản, khái niệm, và thực tiễn trong lĩnh vực khoa 
học và kỹ thuật. CAST là một thước đo thành tích học tập của con quý vị. Kết quả học tập 
của con quý vị cần được xem xét cùng những thông tin có sẵn khác—như kiểm tra trên 
lớp, các bài tập, và điểm số. 

Mức Tổng Hợp
Môn Khoa Học cho năm 2019 của Bella là  

MỨC 
Đạt 
Tiêu Chuẩn3 

Điểm số của con tôi có ý nghĩa gì?  
Có bốn mức điểm số cho môn khoa học. “Đạt 
Tiêu Chuẩn” và “Vượt Tiêu Chuẩn” là mục tiêu 
của tiểu bang đối với tất cả học sinh. 
Vượt Tiêu Chuẩn (Mức 4) 

Đạt Tiêu Chuẩn (Mức 3) 

Gần Đạt Tiêu Chuẩn (Mức 2) 

Không Đạt Tiêu Chuẩn (Mức 1) 

Giới Thiệu về CAST dành cho Trung Học Phổ Thông 

CAST là bài kiểm tra môn khoa học mới có yêu cầu cao để đánh giá mức độ hiểu biết của con quý vị về 
các ý tưởng cơ bản, các khái niệm và thực tiễn trong lĩnh vực khoa học được giảng dạy tại trường 
trung học phổ thông. CAST đánh giá những kỹ năng như tư duy biện chứng và giải quyết vấn đề. 
CAST gồm các câu hỏi riêng rẽ và các nhiệm vụ thực hiện. Các câu hỏi riêng rẽ bao gồm câu hỏi trắc 
nghiệm, chọn khớp, điền thông tin, vẽ biểu đồ, và các câu trả lời viết ngắn gọn. Các nhiệm vụ thực hiện 
yêu cầu học sinh giải thích các hiện tượng khoa học bằng các thí nghiệm mô phỏng hoặc các tình 
huống trong thực tế. Kiến thức và các kỹ năng được đánh giá với CAST là rất quan trọng đối với học 
sinh để chuẩn bị sẵn sàng cho thành công ở bậc đại học/cao đẳng hoặc trong nghề nghiệp. Học sinh 
trung học phổ thông có một cơ hội để tham gia CAST. 
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Bella được 2530 điểm, đạt tiêu chuẩn  
môn khoa học trung học phổ thông.  

n 

Điểm
của Con Quý Vị  là 2530

Thành Tích Môn Khoa Học 
Con quý vị hiểu rõ về các ý tưởng cơ bản, các khái niệm và thực hành trong lĩnh vực khoa học ở mức 
nào? 

Khoa Học Đời Sống: Tập trung vào cấu trúc 
và tiến trình của các sinh vật sống, hệ sinh  
thái, di truyền và tiến hóa sinh học  Lĩnh vực này có thể được phân loại là 

Dưới Gần Đạt Vượt
Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn

Thành Tích của Con Em Quý Vị trong lĩnh vực này là Vượt

 
Tiêu Chuẩn

Khoa Học Vật Lý: Tập trung vào vật chất và 
các tương tác, chuyển động và ổn định, năng  
lượng, sóng và các ứng dụng của chúng  Lĩnh vực này có thể được phân loại là Dưới Gần Đạt Vượt

Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Thành Tích của Con Em Quý Vị trong lĩnh vực này là Gần Đạt

 
Tiêu Chuẩn

Khoa Học Trái Đất và Vũ Trụ: Tập trung vào 
vị trí của Trái Đất trong vũ trụ, các hệ thống  
trên Trái Đất, và Trái Đất với hoạt động của  
con người Lĩnh vực này có thể được phân loại là  

Dưới Gần Đạt Vượt
Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn

Thành Tích của Con Em Quý Vị trong lĩnh vực này là Gần Đạt
Tiêu Chuẩn

Nguồn Trợ Giúp Phụ Huynh/Người Giám Hộ 

Truy cập trang web về điểm kiểm tra tại https://ca.startingsmarter.org/  để: 

• Hiểu về điểm của con quý vị 
• Xem các câu hỏi kiểm tra mẫu 
• Tìm những nguồn trợ giúp hỗ trợ việc học tập cho con quý vị 

Bảng kết quả học tập đầy đủ của các trường, học khu, hay tiểu bang đều có sẵn trên trang web công 
bố kết quả CAASPP tại https://caaspp.cde.ca.gov/. 

 Đã hết báo cáo. Vui lòng bỏ qua đoạn văn bản sau. Phần này chỉ dành cho việc sử dụng nội bộ. 
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