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Chúng tôi đã thiết lập ra mức tiêu chuẩn cao để hỗ trợ cho sự thành công của học sinh.  Mỗi 
ngày, việc học tập của con em được hướng dẫn bởi các Tiêu chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang 
(Common Core State Standards).  Các tiêu chuẩn thách đố này chuẩn bị cho tất cả học sinh được 
thành công ở đại học, với các nghề nghiệp và trong cuộc sống.  

Mùa Xuân này, bài thi DC-CAS sẽ được thay thế bằng một tập hợp các lượng định của PARCC.  Các lượng định mới trên 
máy vi tính của PARCC sẽ phù hợp với sự kỳ vọng cao của các Tiêu chuẩn Cốt Lõi Chung, đòi hỏi học sinh phải có sự suy 
nghĩ sâu sắc và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực tế.  Các học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và các học sinh đã ghi tên vào 
lớp Toán Đại Số I, Hình học, và Anh Văn I & II sẽ làm bài kiểm tra PARCC trong năm nay.  PARCC sẽ lượng định tốt những gì 
con em quý vị đang học ở trường, giúp các thầy cô và phụ huynh biết là học sinh có đang theo đúng hướng để đi đến thành 
công ở đại học và ngành nghề hay không.  
 
PARCC là chữ viết tắt của Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (Hiệp Hội Lượng Định Học Sinh Sẵn Sàng với Đại Học và 
Ngành Nghề). 

PARCC: Trông Đợi Điều Gì? 

 
ĐIỀU GÌ:     PARCC là một bài kiểm tra mới và cao cấp hơn mà học sinh sẽ làm trên  
                      máy vi tính.  Kiểm tra này thay thế cho DC-CAS. 

 
AI:              Tất cả học sinh DC (các Trường DCPS và Trường Bán Công) từ lớp 3 
                      đến lớp 8 và các học sinh ghi tên vào lớp Toán Đại Số I, Hình học, và 
                      Anh Văn I & II. 

 

KHI NÀO:   Lượng định PARCC được tiến hành thành hai phần: 

        Phần 1: Lượng định Trên Cơ Sở Thể Hiện (tập đọc và toán học)  
        Ngày:  10 tháng Ba – 8 tháng Tư, 2015 

                       

                      Đo lường các kỹ năng viết và nghiên cứu, và khả năng của học sinh giải 
        quyết các vấn đề toán học đa dạng. 

  
        Phần 2: Lượng định Cuối Năm (tập đọc và toán học) 
        Ngày:  7 tháng Năm – 5 tháng Sáu, 2015 
         

        Đo lường khả năng đọc hiểu trong môn tập đọc và các khái niệm toán 
        học, và kỹ năng phải chọn lựa trong nhiều câu trả lời và 
        trả lời ngắn gọn.  
 

GHI CHÚ: Các học sinh sẽ không làm kiểm tra mỗi ngày trong khoảng thời gian 
nêu trên.  Mỗi trường học sẽ quyết định ngày làm kiểm tra riêng và sẽ cho quý 
vị biết chính xác khi nào con em sẽ làm kiểm tra. Tổng số thời gian làm bài kiểm 
tra PARCC thông thường sẽ giống như tổng số thời gian làm bài kiểm tra DC-
CAS của mỗi học sinh.  

 
Để biết thêm tin tức về PARCC, xin vào trang mạng dc.gov/DCPS/PARCC 

Cách lượng định PARCC khác với DC-CAS như thế nào? 

 DC-CAS PARCC

Cấp lớp 
được 

kiểm tra 

Từ lớp 3 đến  
lớp 10 

Từ lớp 3 - 8 và các học 
sinh lớp Toán Đại Số I, 
Hình học, và Anh Văn I 
& II. 
 

Trọng điểm 
của 

Học trình 
Giảng dạy 

Không dựa vào 
Các Tiêu chuẩn 
Cốt Lõi Chung 
của Tiểu Bang 
 

Dựa vào Các Tiêu 
chuẩn Cốt Lõi Chung 
của Tiểu Bang 

 
Mục đích 

 

Thẩm định trình 
độ thông thạo 
của cấp lớp từ 
Mẫu giáo – 12 
 

Thẩm định học sinh có 
theo đúng hướng hay 
không trên con đường 
đại học và nghề nghiệp 

Bài kiểm tra 
đươc 

tiến hành 
như thế nào 

Bằng giấy  
và bút chì 

Trên mạng (máy vi tính) 

PARCC cung cấp hàng loạt các điều chỉnh thích hợp cho các học 
sinh giới hạn Anh ngữ (ELLs) và học sinh trong Chương Trình Giáo 
Dục Cá Nhân (IEP)  hoặc kế hoạch 504 để làm bài kiểm tra này. 
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