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fvề Ngữ Văn Tiếng Anh, Toán Học và Khoa Học

Giáo viên của con quý vị sử dụng điểm trong sổ liên lạc, bài tập trên lớp, quan sát của giáo viên và kết quả bài khảo thí cuối 
năm toàn tiểu bang để có cái nhìn tổng quan về tình hình học tập của con quý vị.

Học sinh nào sẽ thực hiện các bài kiểm tra này? 
Tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11 có chương trình giáo dục cá nhân hóa (IEP) chỉ định 
một bài đánh giá thay thế sẽ thi CAA trong môn Anh ngữ và toán. Con quý vị cũng sẽ thực hiện 
bài đánh giá thay thế cho môn khoa học ở lớp 5 và lớp 8 và một lần ở cấp trung học, ở lớp 10, 11 
hoặc 12.

Tại sao học sinh phải làm các bài kiểm tra này?
Kết quả sẽ sử dụng tiêu chuẩn thành tích thay thế để xác định những lĩnh vực mà con quý vị đang làm tốt hoặc cần 
thêm trợ giúp. Nhờ đó, quý vị có thể hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập của trẻ tại nhà và các giáo viên có thể hỗ trợ tốt hơn 
cho trẻ khi học trên lớp.

Khi nào học sinh phải làm các bài kiểm tra này?
Các bài kiểm tra môn Toán và ngữ văn tiếng Anh diễn ra vào mùa xuân. Bài kiểm tra khoa học diễn ra trong suốt cả năm, 
trong đó học sinh được giao bốn nhiệm vụ để đánh giá kết quả học tập khi giảng dạy khái niệm khoa học. Quý vị sẽ nhận 
được thông tin bổ sung từ nhà trường về ngày giờ khảo thí cụ thể.

Học sinh thực hiện các bài kiểm tra này như thế nào?
Các bài kiểm tra này được thực hiện trên máy tính và trực tiếp 1-1 với một giám khảo quen thuộc với học sinh và nhu cầu 
của học sinh.

Có những nguồn trợ giúp nào cho học sinh?
Con quý vị sẽ có quyền tiếp cận các nguồn trợ giúp mà trẻ cần khi làm các bài kiểm tra này. Ngoài những tài liệu trong IEP 
hiện tại, học sinh có thể sử dụng các nguồn tư liệu hoặc hướng dẫn khác, như bản dịch bài học trên lớp sang một ngôn 
ngữ khác. Quý vị có thể nói chuyện với giáo viên của con về các nguồn hỗ trợ có sẵn khác có thể trợ giúp con quý vị.

Tôi có thể giúp con mình bằng cách nào?
■ Lưu ý với con rằng quý vị và giáo viên của trẻ mong muốn trẻ nỗ lực hết sức mình và đều luôn sẵn sàng trợ giúp trẻ 

trên mỗi bước của hành trình này.

■ Truy cập trang web Starting Smarter tại https://ca.startingsmarter.org để hiểu rõ hơn về Báo Cáo Điểm Số Học Sinh, 
xem lại các câu hỏi thực hành, và tiếp cận các nguồn hỗ trợ cho quá trình học tập của con em quý vị.

■ Quý vị có thể cùng con làm bài thi thử tại
https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.

Để biết thêm thông tin về điểm số của con quý vị, hãy liên hệ với giáo viên của trẻ và/hoặc 
văn phòng nhà trường.
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