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Tháng Ba, 2023 

Kính gửi Phụ Huynh/Giám Hộ, 

Vào mùa xuân năm nay, con em quý vị sẽ thi một phần của Bài Thi trắc nghiệm Đánh giá của California về Hiệu suất và 

Tiến bộ của Học sinh (CAASPP) Sự hỗ trợ của quý vị rất là thiết yếu cho sự thành công của con em của quý vị. Mục đích 

của lá thư này là để cung cấp cho quý vị chi tiết về bài thi trắc nghiệm của năm nay.  

Chúng tôi hiểu là một bài thi đánh giá sẽ không cung cấp cho chúng tôi một khung ảnh hoàn hảo về tình trạng học tập và 

tình cảm xã hội của con quý vị. CAASPP là một trong nhiều chỉ số, kết hợp với các học bạ, sự quan sát của giáo viên và 

bài tập trong lớp mà được dùng để tạo ra một bức tranh hoàn hảo về sự tiến bộ của học sinh ở trường.  

Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy sự công bằng, bằng cách bảo đảm rằng tất cả học sinh được chuẩn bị tốt về các kỹ năng 

và kiến thức cần thiết để có thể cộng tác và cạnh tranh với các bạn mình trong bất cứ môi trường nào. Các Tiêu Chuẩn Cốt 

Lõi Chung Của Tiểu Bang (CCSS) được thành lập với mục đích này trong tâm ý chúng tôi. Bài thi mà học sinh của quý vị 

sẽ thi vào Mùa xuân này nhằm cung cấp thông tin mà có thể được sử dụng để theo dõi sự tiến bộ của học sinh và bảo đảm 

rằng tất cả học sinh khi rời trường trung học đệ nhị cấp sẽ sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. 

Khung đánh giá của chúng tôi cho niên khóa 2022-2023 bao gồm: 

● Những bài thi đánh giá của Smarter Balanced cho các môn Anh văn và toán cho lớp ba đến lớp tám 

và lớp mười một.  

● Bài Thi Khoa Học California Science Test (CAST), và Các Bài Thi Đánh Giá Bằng Cách Khác ở Cali 

(CAA) cho môn Khoa học cho tất cả học sinh cấp lớp năm, lớp tám, và một lần khi học sinh đang 

trong bậc trung học đệ nhị cấp.  

● Các Bài Thi Đánh Giá Bằng Cách Khác ở Cali (CAA) được dùng cho các môn Anh văn và toán cho 

cấp lớp ba đến lớp tám và lớp mười một.  

● Bài Thi Đánh giá tiếng Tây Ban Nha của California (CSA) cho môn Đọc/Ngữ văn từ lớp ba đến lớp 

tám và trung học đệ nhị cấp. 

Các ngày thi tại trường sẽ là từ 10 tháng 4, 2023 - 14 tháng 6, 2023. Các trường sắp đặt các ngày thi của riêng họ. 

Quý vị đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục con quý vị. Để giúp con quý vị chuẩn bị cho bài thi này, quý vị có 

thể:  

● Bàn về bài thi này với con mình và giải quyết các sự lo lắng về bài thi nếu thấy là cần hay hữu ích.   

● Khuyến khích con quý vị làm bài thi thực hành:  https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html 

Các bài thi thực hành là một cách thật tốt để thực tập cho quen trước khi thi thật sự, dò qua các câu hỏi mẫu 

và thực hành với các công cụ và nguồn hỗ trợ (thí dụ: bút đánh dấu màu, máy tính toán). 

● Nhắc nhở con mình rằng quý vị và giáo viên của em muốn em cố gắng hết sức và rằng quý vị sẽ luôn sẵn 

sàng để giúp em từng bước một. 

● Hãy chắc chắn rằng con quý vị có một giấc ngủ ngon và bữa ăn sáng bổ dưỡng trước khi đi thi. 

Các báo cáo điểm của từng học sinh sẽ có trên cổng thông tin dành cho phụ huynh vào đầu niên học 2023-2024. Trong 

trường hợp quý vị có bất cứ thắc mắc nào về quy trình thi cử CAASPP, xin vui lòng liên lạc với giáo viên và/hay hiệu 

trưởng của quý vị.  Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về chương trình CAASPP, xin vui lòng truy cập trang mạng của 

Bộ Giáo Dục ở California (CDE) CAASPP tại www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/. 

Xin cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của quý vị để tất cả các em học sinh của chúng ta được thành công! 

 

Trân trọng,  

Tiến sĩ  Erika Simmons 

https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/
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