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Kính gửi quý phụ huynh và người giám hộ, 

Các gia đình của Học khu Evergreen đã nhận được thông báo về kế hoạch của học khu chúng tôi sử dụng iReady làm 
bài thi địa phương, thay cho bài thi Đánh giá Thành tích và Tiến bộ của Học sinh “California Assessment of Student 
Performance” and Progress (CAASPP) trên toàn tiểu bang cho môn Anh văn "English Language Arts" (ELA) và toán 
mà đã được Ban Giáo dục Tiểu bang California chấp thuận cung cấp cho học sinh từ lớp ba đến lớp tám. 

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các học sinh sẽ được lấy các bài thi tổng kết phù hợp nhất cho nhu cầu cá nhân của các em. 
Do đó, chúng tôi sẽ đưa ra Bài thi Thay thế California "California Alternate Assessment" (CAA) trên máy tính cho các môn Anh văn 
(ELA) và toán tại kỳ đánh giá vào mùa xuân trong niên khóa 2020-2021 này. Nhóm Kế hoạch Giáo dục Cá biệt (IEP) sẽ đưa ra quyết 
định xác định ai đủ điều kiện lấy bài thi CAA. Mục đích của CAA, phù hợp với Tiêu chuẩn Common Core của Tiểu bang, là để đo 
lường những gì học sinh biết và có thể làm. Những biện pháp này giúp xác định và giải quyết sớm những khoảng trống trong kiến 
thức hoặc kỹ năng để học sinh có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Sự chỉnh đổi trong cách lấy bài thi và nội dung bài thi và hỗ trợ 
được chỉ định trong IEP của con quý vị sẽ được thực hiện trong suốt giờ thi. Bài thi CAA cho môn ELA và toán cho phép sự linh hoạt 
trong cuộc thi. 

CAA yêu cầu con quý vị lấy bài thi trực tiếp với giáo viên trong môi trường riêng một thầy một trò. Ưu tiên của chúng tôi là giữ an 
toàn cho học sinh và nhà giáo bằng cách tuân theo các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, quận và địa phương. Khi phù hợp 
với từng học sinh, các mục trong bài thi sẽ được trình bày qua máy tính, giấy hoặc đồ vật thao tác và được cung cấp cho học sinh 
trong suốt một hoặc nhiều buổi kiểm tra, khi cần thiết, để hoàn thành việc đánh giá về các môn. Ngoài ra, mỗi học sinh sẽ được kiểm 
tra bằng những câu hỏi được xác định là ở độ khó đúng mức. 

Khoảng thời gian thi CAA là từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 28 tháng 5 năm 2021. Vào mùa hè năm 2021, quý 
vị sẽ nhận được kết quả bài thi CAA của con quý vị, bao gồm thông tin giúp quý vị hiểu nghĩa của điểm số tổng thể và 
sự phát triển của học sinh. Điều này cho nhóm IEP biết cách tiếp tục các dịch vụ liên quan và mục tiêu của con quý vị 
cho năm học tiếp theo. 

Chúng tôi sẽ tập trung vào việc thực hiện kỳ thi CAA cho môn ELA và toán vào thời gian trường học mở cửa trở lại và trong khi một 
số học sinh vẫn tiếp tục học từ xa. Vì lý do này, và bởi vì chúng tôi chỉ giảng dạy thông qua hình thức dạy học từ xa trong năm ngoái, 
việc tổ chức kỳ thi CAA cho môn khoa học sẽ không khả thi trong năm nay. 

Có nhiều cách để đo lường việc học của học sinh, và bài thi vào mùa xuân chỉ là một trong số đó. Điều này không cho thấy toàn bộ 
thành tích của học sinh, nhưng khi kết hợp với các yếu tố khác, như điểm học bạ và lời góp ý của giáo viên, nó sẽ cung cấp cho các gia 
đình một cái nhìn đầy đủ hơn về thành tích của học sinh để họ có thể hợp tác với giáo viên nhằm tăng tốc việc học tập trong những 
tháng tới. 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với hiệu trưởng của nhà trường quý vị.  

Trân trọng, 

 
Debbie Ashmore 
Phó Giám đốc 


