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Tháng Chín, 2016 
 
Kính thưa các Gia Đình Phụ Huynh Học Sinh DCPS, 
 
Tuần trước, Văn Phòng Tổng Giám Đốc Giám Sát Giáo Dục Tiểu Bang (OSSE) đã phổ biến điểm PARCC 
của DC (Hợp Tác Lượng Định Học Sinh Sẵn Sàng với Đại Học và Ngành Nghề).  Trong những tuần lễ sắp 
tới, quý vị sẽ nhận được bản tường trình tổng quát từ OSSE với các điểm số riêng của từng con em.    
 
Suốt thập niên qua, Học Đường Công Lập DC đã trải qua và đạt được liên tục hầu như về mọi mặt, đo 
được sự thành công, từ việc gia tăng mức học sinh tốt nghiệp và các điểm Thi Lớp Trình Độ Cao, cho tới 
việc tăng số học sinh ghi tên học và sự đáp ứng thỏa đáng cho học sinh.  Sự tiến bộ qua từng năm này 
cho thấy rằng chúng tôi đang làm những sự đầu tư đúng đắn tại DCPS. Chúng tôi đang tiến hành các việc 
như tập trung vào các thầy cô giáo và lãnh đạo trường học, chương trình học theo sát với các Tiêu Chuẩn 
Cốt Lõi, và làm cho các gia đình và cộng đồng có sự tham gia gắn bó.  
 
Các kết quả PARCC chỉ ra cho chúng tôi một điều là chúng tôi đã đi đúng hướng.  Ngoài ra, cũng còn cho 
thấy là chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để bảo đảm cho việc đang chuẩn bị cho tất cả học sinh của 
chúng ta thành công trên đại học và với các ngành nghề.  PARCC đã được thiết lập đặc biệt để đo lường 
các kỹ năng học sinh cần phải có để thành công trong tương lai.  Chúng tôi đã dồn nỗ lực, bao gồm có các 
chương trình học và sự huấn luyện các thầy cô giáo, theo sát với cùng một mục tiêu hướng tới là: trang bị 
cho mỗi học sinh các kỹ năng cần thiết để các em thành công.  Do đó, chúng tôi có thể dùng các thành quả 
PARCC để lượng định xem các sách lược của chúng tôi đang chuẩn bị có hiệu quả cho học sinh có được 
một tương lai tươi sáng hay không.  Những gì mà tôi thấy qua những kết quả này thật hiển nhiên.  Chúng 
tôi đang sử dụng các sách lược đúng đắn, nhưng vẫn còn cần phải làm việc nhiều hơn nữa.  
 
Với quý vị phụ huynh, tôi muốn khích lệ quý vị hãy nhìn vào kết quả PARCC của con em, và hỏi cùng các 
câu hỏi.  Con của tôi có đang theo đúng hướng trên con đường đi tới thành công trong tương lai không?  
Các điểm mạnh của con tôi là gì? Những gì là khó khăn thách đố với con tôi?  Chúng ta có thể tập trung 
vào điều gì để bảo đảm cho con em tiếp tục có những sự tiến triển?  Dĩ nhiên, kết quả PARCC không chỉ 
là điều duy nhất mà quý vị nên dùng để trả lời cho các câu hỏi này.  Quý vị nên nhìn vào các điểm học của 
con em và bản tường trình của thầy cô giáo để có được một bức tranh đầy đủ về việc học hành của con 
em.   
 
Chúng tôi chia sẻ cùng mục tiêu với quý vị: chúng tôi muốn các em học sinh có một kinh nghiệm phong 
phú ở trường học trong khi các em đang thâu thập các kỹ năng cần thiết để thành công.  Kết quả PARCC 
cho chúng ta một phần tin tức để chúng ta có thể sử dụng tất cả xem là chúng ta có đang đáp ứng với mục 
tiêu đó không.  Cũng như quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các thông tin mà chúng tôi có, để làm các cải 
tiến nhằm gia tăng cơ hội cho sự thành công của con em chúng ta.  
 
Tôi rất tự hào chia sẻ về sự thành công trong tất cả chúng ta, và tôi cũng hãnh diện có được quý vị là 
những người hợp tác trong việc giáo dục học sinh của chúng ta. 
 
Chân thành cám ơn,  
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