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Kính gửi quý vị Phụ huynh/Giám hộ:
Mùa xuân năm nay, con quý vị sẽ làm một bài kiểm tra được xem là một phần của Trắc nghiệm Đánh giá
Thành tích và Tiến bộ Học tập của Học sinh California (California Assessment of Student Performance
and Progress gọi tắt là CAASPP). Sự hỗ trợ của quý vị rất cần thiết cho sự thành công của con em. Mục
đích của bức thư này là cung cấp cho quý vị thông tin chi tiết về cuộc thi năm nay.
Trước hết, với tư cách của một người mẹ, một cựu giáo viên đứng lớp và một hiệu trưởng, tôi hiểu rằng
một điểm kiểm tra sẽ không cung cấp mọi thứ chúng ta cần biết về học lực của học sinh. Học sinh của
chúng ta có giá trị hơn một điểm kiểm tra một năm một lần.
Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm mọi học sinh trở thành một nhà trí thức đóng góp cho xã hội. Các Tiêu
chuẩn Cốt lõi Chung (Common Core Standards gọi tắt là CCSS) đã được tạo ra với mục tiêu này. Bài
kiểm tra mà con em quý vị sẽ lấy vào mùa xuân này, Trắc nghiệm Đánh giá Thành tích và Tiến bộ Học tập
của Học sinh California (CAASPP) được đề ra để đo lường cách chúng tôi làm việc hầu đạt được các mục
tiêu này.
Trong năm học 2018-19, CAASPP bao gồm những điều sau đây:
• Các đánh giá Smarter Balanced về Anh văn và toán từ cấp lớp ba đến cấp lớp tám và cấp lớp
mười một. Các đánh giá Smarter Balanced sử dụng các bài thi trên máy vi tính được thích ứng theo
trình độ hoàn tất những câu hỏi mà nhờ đó các học sinh thể hiện những điều biết và làm được trong
các bộ môn Anh văn và toán.
• Trắc nghiệm Khoa học California (California Science Test gọi tắt là CAST) và cuộc Đánh giá
Thay thế về Khoa học của California (CAA) cho mọi học sinh ở cấp lớp năm, tám, mười một và
mười hai. CAST là một bài kiểm tra trực tuyến dựa trên các Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Tiếp theo
của California (CA NGSS). Bài kiểm tra thay thế CAA về khoa học dựa trên các tiêu chuẩn thành tích
thay thế lấy ra từ CA NGSS dành cho các học sinh có khuyết tật về nhận thức nghiêm trọng nhất.
• Các Đánh giá Thay thế của California (CAA) về Anh văn và toán từ cấp lớp ba đến cấp lớp tám
và cấp lớp mười một. Nội dung của CAA dựa trên các tiêu chuẩn thành tích thay thế được lấy từ các
Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung (CCSS) dành cho các học sinh có khuyết tật về nhận thức nghiêm trọng
nhất.
• Cuộc Đánh giá tiếng Tây Ban Nha của California (CSA) cho Đọc/Ngữ văn từ cấp lớp ba đến cấp
lớp tám và trên trung học. CSA là một trắc nghiệm tùy chọn mới bằng tiếng Tây Ban Nha phù hợp
với các Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung của California về tiếng Tây Ban Nha. Bài kiểm tra trên máy tính này
cho phép học sinh thể hiện các kỹ năng về nghe, đọc và viết tiếng Tây Ban Nha.
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về CAASPP, xin vui lòng truy cập vào trang web CAASPP của Bộ
Giáo dục California (CDE) tại www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/. Nếu quý vị không muốn con em tham gia thi trắc
nghiệm CAASPP, quý vị phải điền Mẫu đơn Phụ huynh/Giám hộ Yêu cầu Miễn thi cho Học sinh
(Parent/Guardian Request to Exempt Student) có sẵn ở trường của con quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đồng cam kết giúp mọi học sinh của chúng ta thành công!
Trân trọng,

Cindy Marten
Giám đốc Giáo dục Công lập

Office of the Superintendent :: 4100 Normal Street, Rm 2219 :: San Diego, CA 92103-2682 :: www.sandi.net

