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Hiệp Hội Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Đại Học và Nghề Nghiệp (Partnership for Assessment of Readiness for College and 
Careers-PARCC) là một nhóm các tiểu bang đã cùng hợp tác để phát triển những bài thi thẩm định có phẩm chất cao cho 
học sinh liên kết với những tiêu chuẩn mới và khắt khe hơn về Anh văn (ELA) và toán.

Vào mùa xuân 2015, các học sinh các Lớp 3–8 sẽ thi các bài thi thẩm định PARCC về Anh văn (ELA) và toán. Các bài thi thẩm định này 
sẽ thay thế các Bài Thi Thẩm Định Trường Học Maryland, các thẩm định của tiểu bang về đọc và toán hiện tại. Các học sinh ghi danh 
học Đại số 1, Đại số 2, và Anh văn 10 sẽ thi các bài thi thẩm định PARCC theo các giáo trình này.

Bài thi thẩm định PARCC được đặt theo sát với Những Tiêu Chuẩn Cốt Yếu Chung của Tiểu Bang (Common Core State Standards–
CCSS) và sẽ đo lường hiểu biết và kỹ năng giải quyết vấn đề  cốt yếu mà học sinh cần đến để thành công tại đại học và trong nghề 
nghiệp. Trong khi nhiều bài thi tiểu bang hiện tại không đo lường được khả năng của học sinh suy luận có phê phán và áp dụng kiến 
thức của các em, PARCC sẽ trắc nghiệm sâu sắc kỹ năng viết và kỹ năng suy luận có phê phán và giải quyết vấn đề. Những kỹ năng suy 
luận phê phán này là một phần quan trọng của Chương Trình Giảng Dạy 2.0 của MCPS.

Có hai thành tố cho mỗi bài thi PARCC—Thẩm Định Dựa trên Thành Tựu (PBA) và Thẩm Định Cuối Niên Học (EOY). Phần sau đây 
mô tả những gì học sinh được yêu cầu thực hiện trong mỗi một thành phần nói trên: 

ELA/VĂN HỌC TOÁN
 • PBA: Viết bài luận văn lấy các bằng chứng 
từ các nguồn, bao gồm cả những nguồn đa 
phương tiện

 • EOY: Thể hiện sự hiểu biết về các văn bản văn 
học và văn bản thông tin.

 • PBA: Giải quyết các vấn đề có nhiều bước mà 
đề cập đến các hoàn cảnh ngoài đời thật và đòi 
hỏi suy luận 

 • EOY: Chứng tỏ sự hiểu biết các khái niệm và áp 
dụng kiến thức

Các học sinh sẽ được thi bài thi thẩm định PARCC trong hai khung thời gian thi khác biệt: PBA sẽ cho thi trong khoảng Ngày 2 đến 26  
tháng 3, 2015, và EOY sẽ cho thi trong khoảng Ngày 20 tháng 4 đến Ngày 15 tháng 5, 2015. Các trường sẽ quyết định những ngày nào 
trong khung thời gian thi để cho thi các bài thi thẩm định và sẽ thông báo cho các phụ huynh về các ngày mà con họ sẽ thi. Thời gian 
thi tổng cộng cho mỗi bài thi thẩm định PARCC là vào khoảng năm đến sáu tiếng đồng hồ, trong nhiều ngày.

Điểm của các bài thi đầu tiên sẽ được thông báo vào tháng 12, 2015. Cho các bài thi kế tiếp, các điểm sẽ được thông báo vào cuối niên 
học. Để nhận được một điểm, các học sinh phải hoàn tất cả PBA và EOY.

Chuẩn Bị 
 •  Curriculum 2.0. Từ mùa hè 2010, nhân viên MCPS đã làm việc để cập nhật chương trình giảng dạy pre-K đến Lớp 12 để hướng theo 
sát các Tiêu Chuẩn Nòng Cốt Của Tiểu Bang. Sự điều hướng chương trình giảng dạy Anh văn/ngôn ngữ trong các lớp pre-K đến Lớp 
12 đã hoàn tất. Trong môn toán, sự điều hướng chương trình giảng dạy đã hoàn tất trong các lớp pre-K đến Lớp 5 và Đại số 1. Năm 
nay, công việc đang tiến triển để điều hướng chương trình giảng dạy Toán 6 và Hình học. Công việc điều hướng sẽ tiếp tục năm tới 
trong Toán 7, Nghiên Cứu Toán Học, và Đại số 2. Ngoài ra, các thực tập văn học Tiêu Chuẩn Nòng Cốt đã được thực hiện trong các 
môn sử/khoa học xã hội, khoa học và tất cả các bộ môn khác. Đề thêm thông tin về Curriculum 2.0, xin xem trang mạng MCPS tại 
www.montgomeryschoolsmd.org, tìm “Curriculum 2.0." 

 •  Kỹ thuật. Các trường sẽ cho thi các môn thẩm định PARCC dùng một số các thiết bị, từ máy tính để bàn cho đến laptop và 
Chromebooks. Đây là cùng kỹ thuật được dùng trong chương trình giảng dạy suốt năm. Xem trang mạng MCPS tại www.
montgomeryschoolsmd.org, và xem "kế hoạch kỹ thuật," để có thêm thông tin về cách Kế Hoạch Chiến Lược Kỹ Thuật MCPS hỗ trợ 
sự giảng dạy và thẩm định. 

Các trang mạng sau đây cung cấp thêm thông tin cho phụ huynh về các bài thi thẩm định PARCC:
 • Trang mạng PARCC
www.PARCConline.org

 • Trang mạng PARCC MCPS 
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/

 • Các bài thi thực tập PARCC
parcc.pearson.com/practice-tests/

 • Hướng Dẫn của PTA cho Các Môn Thẩm Định Mới tại Maryland
English/Spanish/Amharic/Chinese/French/Korean/Vietnamese 
English/Español/አማርኛ/中文/Français/한국어/ Việt 
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/

 • Maryland State Department of Education
marylandpublicschools.org/MSDE/programs/parcc/
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