
 

 

Kính thưa Quý vị Phụ Huynh/Giám Hộ: 

 

Trong niên học 2014-2015, các bài thi mới của tiểu bang đã được thành lập cho các học sinh Các Trường Công 

Lập Quận Montgomery (MCPS) trong các lớp 3 cho đến lớp 8 và những học sinh nào đã lấy ba giáo trình trung 

học cấp III—Đại số 1, Đại số 2, và Anh văn 10. Maryland là một trong 13 tiểu bang đã cho thi các bài thi mới 

này, được phát triển bởi Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC). Tôi gởi 

thư này để thông báo cùng quý vị về việc những kết quả của các bài thi thẩm định PARCC sẽ được loan báo ra 

sao và quý vị có thể mong đợi nhận được các báo cáo điểm số của con quý vị khi nào.  

 

Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) sẽ phát hành toàn tiểu bang các kết quả bài thi thẩm định PARCC 

cho Đại số 1, Đại số 2, và Anh văn 10 vào ngày 27 tháng 10, 2015. Các kết quả toàn tiểu bang cho các bài thi 

về Anh văn và toán bậc tiểu học và trung học cấp II sẽ được phát hành vào ngày 8 tháng 12, 2015. Các trường 

MCPS sẽ nhận được các báo cáo điểm số cá nhân cho các học sinh theo từng đợt và sẽ gởi những báo cáo này 

cho các phụ huynh và giám hộ qua đường bưu điện.  

 

Khi các kết quả được phát hành và quý vị nhận được điểm số của con quý vị, điều quan trọng là phải nhớ rằng 

các bài thi thẩm định PARCC khác xa các bài thi khác của tiểu bang, như Bài Thi Thẩm Định Trường Học 

Maryland (MSA) và Bài Thi Thẩm Định Trung Học Cấp III Maryland (HSA). Những bài thi mới này khắt khe 

hơn và đòi hỏi các học sinh chứng tỏ những gì các em biết bằng nhiều cách khác nhau—chứ không phải chỉ 

qua các câu hỏi với nhiều câu trả lời sẵn hay các câu viết trả lời ngắn. Những bài thi thẩm định PARCC cũng 

được chấm điểm khác hơn và những kết quả sẽ được thông báo cùng với năm mức độ khác nhau mà sẽ cho thấy 

một học sinh đã hoàn thành như thế nào so với các kỳ vọng đặt ra.  

 

Bất cứ khi nào một bài thi mới được thành lập, số phần trăm các học sinh đạt hay vượt quá những kỳ vọng sẽ 

giảm xuống. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra khi chuyển qua MSA và HSA trong năm 2002 và hoàn toàn trông 

đợi sẽ thấy vấn đề "sụt điểm do thực hiện mới" này với PARCC. Tuy nhiên, điều quan trọng là các phụ huynh 

cần hiểu rằng các kết quả của các bài thi thẩm định PARCC không thể so sánh với MSA, HSA, hay bất cứ bài 

thi nào khác. Đó là những bài thi rất khác biệt và năm nay sẽ đặt một mức căn bản mới cho thành tính của học 

sinh. Xin nhắc lại, trong năm 2014-2015, các học sinh chỉ phải thi các bài thi thẩm định PARCC về Đại số 1 và 

Anh văn 10 để đạt các điều kiện tốt nghiệp của tiểu bang. Năm học cũng vậy, nhưng bắt đầu từ 2016-2017, các 

học sinh sẽ cần đạt được một điểm số nào đó để đạt các điều kiện tốt nghiệp Maryland.  

 

Để biết thêm về cách chấm điểm các bài thi thẩm định này và cách đọc các báo cáo của học sinh như thế nào, 

xin hãy xem www.understandthescore.org, một trang mạng do PARCC thiết lập mà có thật nhiều thông tin hữu 

ích. Quý vị cũng có thể xem trang mạng của chúng tôi—www.montgomeryschoolsmd.org—và tìm "PARCC" 

để tìm hiểu thêm về những bài thi thẩm định này. Nếu quý vị có câu hỏi nào khác, xin hãy nói chuyện với giáo 

viên của con quý vị, thầy cố vấn hay ban giám đốc trường học.  

 

Trân trọng,  

 

 

Larry A. Bowers 

Giám Đốc Học Vụ Tạm Thời 

http://www.understandthescore.org/

