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Khảo Thí: Chuẩn bị diễn ra
Mùa xuân này, tất cả học sinh California hội đủ điều kiện sẽ làm bài khảo thí cuối năm theo cấp lớp hiện tại của trẻ.
Bải khảo thí này có thể bao gồm:
• Bài Đánh Giá Tổng Kết Smarter Balanced về ngữ văn/đọc hiểu tiếng Anh (ELA) và toán học;
• Bài Khảo Thí môn Khoa Học của California;
• Bài Đánh Giá Tổng Kết Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh của California hoặc bài đánh giá thay thế của địa
phương do đội ngũ chương trình giáo dục cá nhân của học sinh quyết định;
• Bài Đánh Giá Thay Thế của Tiểu Bang California về ngữ văn/đọc hiểu tiếng Anh (ELA), toán học và khoa học; và
• Bài Đánh Giá tiếng Tây Ban Nha của Tiểu Bang California tùy chọn.
Xin liên hệ với giáo viên của con em quý vị để biết trẻ sẽ làm bài khảo thí nào vào mùa xuân này.

Hình Thức Học Tập Khác, Nên Khảo Thí Cũng Khác Biệt
Việc học tập có lẽ đã khác đối với con em quý vị trong năm nay. Dù “khác biệt” có ý nghĩa gì chăng nữa đối với gia
đình quý vị, có một điều vẫn đúng – học sinh đã học tập rất chăm chỉ và mùa xuân này các em sẽ có cơ hội thể hiện
những gì mình biết và có thể làm. Vì hình thức học đã khác, nên việc khảo thí cũng sẽ khác biệt:
• Phần thi trên máy tính của bài khảo thí Smarter Balanced sẽ ngắn hơn những năm trước. Điều này sẽ giúp giáo
viên có nhiều thời gian hơn để giảng dạy và học sinh có thêm thời gian để nắm vững nội dung kiến thức.
• Việc khảo thí có thể được thực hiện trực tiếp hoặc từ xa. Điều này sẽ phụ thuộc vào loại bài khảo thí mà con quý
vị hội đủ điều kiện thực hiện, các chính sách của nhà trường và khu học chánh cũng như hướng dẫn từ cơ quan
y tế công cộng địa phương.
Giáo viên của con quý vị sẽ có thêm thông tin về kế hoạch khảo thí cụ thể của trẻ.

Dù Khác Biệt Nhưng Vẫn Quan Trọng Như Từ Trước Đến Nay
Các bài khảo thí cuối năm sẽ cung cấp cho quý vị, con quý vị và giáo viên của con em quý vị thông tin quan trọng
về kết quả học tập của năm nay. Sử dụng kết quả kiểm tra cùng với điểm số, bài tập trên lớp, bài tập về nhà và
phản hồi của giáo viên nhằm biết được liệu con quý vị có đang đi đúng hướng để đáp ứng các tiêu chuẩn của cấp
lớp hay cần hỗ trợ thêm.

Dưới Đây Là Cách Quý Vị Giúp Đỡ Con Em Mình
Quý vị là một phần quan trọng trong việc giáo dục con em mình. Một số điều quý vị có thể thực hiện để giúp con
chuẩn bị cho bài khảo thí gồm:
•
•
•
•

Kết nối với giáo viên của con quý vị để nắm được các kỳ vọng.
Khuyến khích con quý vị cố gắng hết sức với mỗi câu hỏi.
Nhắc con rằng nếu không biết câu trả lời cho một số câu hỏi cũng không sao.
Khuyến khích con trả lời tất cả các câu hỏi bằng cách phỏng đoán theo kiến thức khi trẻ không
chắc chắn về câu trả lời đúng.
• Dành một nơi yên tĩnh để con quý vị có thể làm bài khảo thí.
• Nhắc nhở con rằng kết quả kiểm tra chỉ là một cách thể hiện kết quả học tập.
• Đừng cố gắng giúp con quý vị trong quá trình kiểm tra bằng cách làm rõ các hướng dẫn
hoặc đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi.
Giáo viên của con quý vị sẽ có thêm thông tin về kế hoạch khảo thí cụ thể của trẻ.
Để biết thêm thông tin về kỳ khảo thí mùa xuân, hãy truy cập https://ca-toms-help-

qc.ets.org/spring-21-parents-guardians/.
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