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HƯỚNG DẪN VỀ PHÚC TRÌNH ĐIỂM SỐ HỌC
SINH CAASPP CỦA QÚY VỊ
THẨM ĐỊNH THÀNH TÍCH THAY THẾ CỦA CALIFORNIA VỀ KHOA HỌC
SỞ GIÁO DỤC CALIFORNIA
Hướng dẫn này sẽ giúp quý vị xem phúc trình của con mình và các khuyến nghị được cung cấp.





Thông tin của con quý vị
Ở đây quý vị thấy số học sinh, ngày sinh, cấp lớp, cấp độ
Thẩm định Thành tích Thay thế của California (California
Alternate Performace Assessment - CAPA), ngày kiểm
tra, trường, và cơ quan giáo dục địa phương của con
quý vị. Địa chỉ nhận thư của quý vị cũng xuất hiện trong
phần này, nếu có.
Thư Giới thiệu từ Giám đốc Công Huấn Tiểu bang
Gửi quý Phụ huynh/Người giám hộ của [Add Child's
Name]:





Thẩm định Thành tích và Tiến bộ của Học sinh California
( California Assessment of Student Performance and
Progress - CAASPP) năm 2015 bao gồm bài kiểm tra
khoa học cho lớp 5, 8, hoặc 10. Phúc trình này cho thấy
điểm số của con quý vị trong Thẩm định Thành tích Thay
thế của California (CAPA) về khoa học.
Trong năm 2014-2015, con quý vị còn làm một bài kiểm
tra thử nghiệm cho các bài kiểm tra mới về văn
chương/đọc viết Anh ngữ và toán có tên là Thẩm định
Thay thế của California (California Alternate
Assessments - CAA). Những thẩm định mới, trực tuyến
này sẽ thay thế các bài kiểm tra CAPA cũ trong tương
lai. Vì đây là bài kiểm tra thử nghiệm, câu trả lời của con
quý vị không được chấm điểm và không có phúc trình điểm số. Trong những năm tới, một phần mới về
khoa học sẽ được đưa vào CAA nhằm thay thế thẩm định khoa học CAPA.
Để có cái nhìn hoàn chỉnh về tiến bộ của con quý vị, tôi khuyến khích quý vị nên thảo luận các kết quả này
với (các) giáo viên của con quý vị.



Kết quả của con quý vị về CAPA
Xem con quý vị làm CAPA như thế nào bằng cách nhìn nơi con trỏ chỉ trên dải cấp độ thành tích. Con số ở
trên con trỏ là điểm số kiểm tra chính xác của con quý vị trong bài kiểm tra khoa học. Có năm cấp độ thành
tích: xuất sắc, tiên tiến, trung bình, dưới trung bình, và kém. Mục tiêu ở California là tất cả các học sinh đều
có thành tích tiên tiến hoặc tốt hơn. Cấp độ thành tích CAPA không tương đương với cấp độ thành tích
trong các bài kiểm tra CAASPP khác.

Đây là thông tin về phúc trình điểm số CAASPP cho CAPA về Khoa học ở lớp 5, 8, và 10.
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Giới thiệu về Thẩm định Thay thế của California
(CAA) mới
Trang sau của phúc trình điểm số CAPA của con quý vị
bao gồm thông tin về CAA, sẽ thay thế CAPA cho văn
chương/đọc viết Anh ngữ và toán bắt đầu từ năm tới.



Thông tin thêm về Hệ thống CAASPP
Thắc mắc về Hệ thống CAASPP hoặc kết quả kiểm tra của
con quý vị nên được chuyển cho (các) giáo viên của con quý
vị trước. Thông tin thêm có thể được cung cấp qua hiệu
trưởng hoặc cố vấn trường học hoặc trên trang Web
CAASPP của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/
Tôi nên sử dụng các kết quả Hệ thống CAASPP này như
thế nào?

Có rất nhiều cách quý vị có thể theo dõi tiến bộ học tập
của con mình, bao gồm qua các bài kiểm tra trên lớp,
bài tập, và điểm. Quý vị có thể sử dụng các nguồn
thông tin này để trao đổi với giáo viên của con mình về
các lĩnh vực cụ thể cần cải thiện.

[As a form of assistance to schools, the CDE offers this translation free of charge. Because
there can be variations in translation, the CDE recommends that users confer with local
translators to determine any need for additions or modifications, including the addition of local
contact information or local data, or modifications in language to suit local needs. Comments
regarding the translation should be directed to the Clearinghouse for Multilingual Documents at
cmd@cde.ca.gov.]

Đây là thông tin về phúc trình điểm số CAASPP cho CAPA về Khoa học ở lớp 5, 8, và 10.

