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Kính thưa phụ huynh hoặc giám hộ: 
 

Chào mừng trở lại một năm học mới! 
 

Con của bạn, cùng với hàng ngàn học sinh trên khắp tiểu bang California, đã hoàn thành một vòng kiểm tra bắt buộc của tiểu bang 
ngay trước khi kết thúc năm học 2018-2019. Các bài kiểm tra dựa trên máy tính được dựa trên các tiêu chuẩn học tập của 
California về Nghệ Thuật Anh Ngữ (ELA), toán học và/hoặc khoa học. 
 

Kèm theo, bạn sẽ thấy điểm số của con bạn từ chương trình kiểm tra Đánh Giá Hiệu Suất và Tiến Bộ của Học Sinh California 
(CAASPP) được đưa ra trong mùa xuân năm 2019 cho học sinh lớp 3-8 và 11. Báo cáo điểm CAASPP bao gồm điểm tổng thể cho 
từng môn học và thông tin về kết quả của học sinh của bạn trong các lĩnh vực kỹ năng khác nhau. Nếu học sinh tham gia trong 
những năm qua, bạn cũng sẽ thấy điểm số trong quá khứ để đo lường sự tiến bộ theo thời gian. 
 

Xin lưu ý, đây là lần cuối cùng điểm số của học sinh sẽ được gửi về nhà. Bắt đầu từ năm học này, Báo Cáo Điểm Học Sinh có thể 
được truy cập bằng điện tử thông qua trang thông tin phụ huynh trên hệ thống thông tin học sinh của chúng tôi. Để tạo tài khoản 
trên trang thông tin phụ huynh, hãy truy cập https://parent.ousd.org. Nhấp vào địa chỉ trang tạo tài khoản mới và nhập và xác 
nhận địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với một địa chỉ trang web để xác minh tài 
khoản. Khi đăng nhập lần đầu vào trang, bạn sẽ được nhắc nhập ba mẩu thông tin để liên kết tài khoản trang thông tin với thông 
tin của học sinh của bạn, 1. Số học sinh gồm 6 chữ số, 2. số điện thoại chính và 3. Mật mã xác minh do hệ thống tạo ra (cái này có 
thể được lấy từ văn phòng chính tại trường của bạn). 
 

CAASPP bao gồm các bài kiểm tra trực tuyến Tập Đoàn Lượng giá Cân bằng theo Nguyên tắc SMARTER (SBAC) hoặc Đánh Giá Thay 
Thế California (CAA) cho ELA và toán để đo lường mức độ học sinh có thể làm các bài toán, tư duy phê phán và viết phân tích. Nếu 
con bạn học lớp 5, 8 hoặc 10, các em cũng đã làm Bài Kiểm Tra Khoa Học California (CAST) mới hoặc bài kiểm tra thực địa của Đánh 
Giá Khoa Học Thay Thế California (CAA) dựa trên Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Tiếp Theo. Kết quả khoa học CAA sơ bộ sẽ được cung 
cấp theo yêu cầu vào tháng 10/tháng 11 năm 2019 tại trường của con bạn. 
 

Ở Oakland, chúng tôi xem những bài kiểm tra này như là một cuộc kiểm tra học thuật hàng năm. Giống như bài tập trong lớp và 
thẻ báo cáo, điểm CAASPP là một thước đo tiến bộ của học sinh - một cách để cung cấp cho bạn và giáo viên dạy con của bạn 
thông tin về việc con của bạn hướng tới mục tiêu học tập cao mà chúng tôi đã đặt ra cho học sinh. 
 

Những kết quả này cũng đang được cung cấp cho trường học của con bạn, trường sẽ sử dụng chúng để giúp thiết lập mục tiêu học 
tập cho học sinh trong năm học mới. Điểm số sẽ không được sử dụng để xác định xem học sinh có chuyển sang lớp kế tiếp hay 
không. Nếu bạn có thắc mắc về sự tiến bộ của con bạn, xin vui lòng gọi cho nhà trường để sắp xếp một cuộc họp phụ huynh-giáo 
viên. 
 

Trong năm học 2019-2020, học sinh sẽ thực hiện một hoặc nhiều bài kiểm tra hàng năm của tiểu bang sau: CAASPP (bao gồm SBAC, 
CAST và CAA), ELPAC bài kiểm tra trình độ Anh Ngữ và PFT bài kiểm tra thể lực. 
 

Cuối cùng, chúng tôi khuyến khích tất cả các phụ huynh xem trang web hướng dẫn báo cáo điểm CAASPP tại 
https://ca.startingsmarter.org/ để hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu trong học tập của con bạn. Trang web “Starting Smarter” 
cũng bao gồm thông tin về các câu hỏi kiểm tra mẫu, hội nghị phụ huynh-giáo viên và các tài nguyên miễn phí khác bằng tiếng Anh 
và tiếng Tây Ban Nha. 
 

Trân trọng, 
 

Ramona Burton,  
Giám đốc Đánh Giá Tiểu Bang và Địa Phương 


