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Tiêu chuAn hoc tap cüa California—nhftng dik chüng tôi mu6nhçc sinh bi& và co th thirc hin—duqc thit k dé các hQc sinh sau khi t6t
nghip có the sn sang vào hQc di hçc và khài nghip. MGt each chüng tôi dung de do ltr&ng si,r tiên bG cüa các em là thông qua các dánh giá
theo hG thóng Dánh Giá Thành TIch va Sij Tin BØ cüa Hçc Sinh California (CAASPP). Các hçc sinh trên khãp tiêu bang California tr lap 3-8
va hoc sinh trung hoc ph thông thrc hin các dánh giá nay vào môi müa xuân. Các bài kiêm tra nay ducc xäy dirng chü trQng dc bit den vic
dánh giá thành tich cüa mi hçc sinh trong mon dcc viêtIluyn Anh ng (ELA), toán hçc và khoa hçc. Nhthg bài kiêm tra nay do luang các k
nãng ma tieu chuán hoc tap dôi hOi, bao gôm khà nang trInh bay rO rang, tu duy phàn biGn và xfr l van de.

Vi các bài kim tra cüa CAASPP ducc cung cp tren toàn bang, nén chOng dem li ca hGi dè do lu&ng các k5’ näng cüa tt cã hc sinh theo cüng
cac tiéu chun hçc tip. Các bài kim ducc cung cp trrc tuyén, tucmg thIch trén may tInh cho phép do 1urng chinh xác han các k5 nang cOa tmg
cá nhán.

Trong näm nay, con cüa qu vj së thcc hin các bài kim tra sau dày: Dánh Giá Tang Kt Can B.ng Thông Minh Han cho mon ELA và tom
hçc.

Hçc sinh lap 5 và 8 cOng se tham gia Bài Kim Tra Mon Khoa Hc COa California. Các tieu chun mâi cho mon khoa hçc cOa tiu bang
California dôi hôi hçc sinh tu duy và lam viGc gi6ng nhu các nhà khoa hc và Icy su - dt câu hOi và hc hôi thông qua dieu tra và khám phà thrc
tL Ph6i hçip vdi các giáo viên khoa hçc, California dang phát triën mGt dánh giá mâi tp trung vào k nang bin lun và tu duy khoa hçc. Trong
näm nay, con cOa qu’ vi se tham gia thfr cac miic trong bài kim tra cho dánh giá së duçc áp ding trong tuang lai nay. Dü bài kiem tra thfr nay
không cung cp dim cho con qu vj, nhung nO là mGt budc khài dâu quan trQng trong vic xay drng mOt dánh giá de do luäng cong bang và
chInh xác thành tich ma hçc sinh d?t du?c theo cac tieu chuân khoa hçc mci. De biét them thông tin ye càc bài kiem tra mâi cho mOn khoa hçc
va các câu hôi mu, vui lông truy cp trang Web Dánh Giá Mon Khoa Hçc theo CAASPP cOa CDE ti
http:/!www.cde.ca.gov/taltg/ca/caasppscience.asp.

Dánh Giá Can Bang Thông Minh lion

Các bài kim tra Can Bang Thông Minh Han cho mon ELA và toán hc phàn ánh các tieu chun hçc tp nghiêm ngt cila California và cho phép
hçc sinh the hiGn các icy näng tu duy phãn biGn và viêt phàn tich cOng nhu kien thac thrc te cOa các em. Trong näm 2017, các phi huynh sê CO
th so sánh k& qua trong su6t ba näm (2014—15, 2015—16, và 2016—17) d xác djnh sr tien bG cOa con minh trong vic dáp Ong các tiêu chuân.
(Các tnrO’ng hcp ngo?i l: SO chi báo cáo dtt lieu hai näm cho hc sinh lOp 4, và chi báo cáo dü lieu mGt näm cho hc sinh lop ba).

D tim hiu them v các bài kim tra nay, vui lông truy cp trang Web HuOig Dn Tmnh Dim Kim Tra cOa CDE tai
http://www.testscoreguidc.org/ca, trang cung cp các thông tin huOng dan và mO tá ye diem kiêm tra cOng nhtr các mic kiêm tra máu 0 nhtthg dG
khO khác nhau.

MØt tài nguyen tuyt vOi khác là Các Bài Luyn Tp và Bài Kim Tra Dào To, cO th du?c tim thy tren trang Web Các Bài Luyn Tp và Bai
Kim Tra Dào Tao Can Bang Thông Minh Han cOa CDE ti http://wwwcaaspp.org/practice-and-traininWindex.html. T?i dày, phi huynh cO the
trái nghim các loi câu hOi ma hc sinh sO gp trong bài kiem tra.

Theo BG Lust Giáo Dc Mic 60615, các ph huynh cO quyn khOng cho con minh tham gia vào các dánh giá trOn toàn tiu bang. Nu quy vj CO
bat k’ thãc mac nào lien quan den sr tham gia cOa con minh vào các dánh giá tren toàn tieu bang, vui lông lien lac vOi truOng cOa con qu vj.
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