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Ngày 10 tháng 11 năm 2014 
 
 
Kính thưa Các Gia Đình Học Sinh,  
 
 
Mùa Xuân này DC-CAS sẽ được thay thế bởi PARCC, là một bài kiểm tra mới được khai triển của 
Hiệp Hội Lượng Định Học Sinh Sẵn Sàng với Đại Học và Ngành Nghề (Partnership for 
Assessment of Readiness for College and Careers).  Bài kiểm tra này phù hợp với những gì học 
sinh đang học ở trường, và theo sát với các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu bang mà chúng 
ta đã thông qua trong năm 2011 để nâng cao thành quả học tập của học sinh và đưa tất cả học 
sinh vào con đường đại học, ngành nghề, và đời sống một cách thành công.   
 
Bài kiểm tra mới PARCC sẽ cho học sinh một cơ hội tốt hơn để thể hiện những gì các em đã biết 
về tập đọc, viết, và toán học.  Bài kiểm tra mới này cũng còn cho chúng ta một sự đo lường tốt 
hơn về khả năng suy luận sâu sắc của con em, giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo, và nói 
chuyện, trao đổi thông tin liên lạc rõ ràng.  Toàn bộ bài kiểm tra PARCC sẽ được làm trên máy vi 
tính.  Các câu hỏi đòi hỏi học sinh viết câu trả lời và liên ứng lẫn nhau, như vẽ một đường thẳng 
trên biểu đồ hoặc sắp xếp các sự kiện của một câu truyện theo đúng thứ tự.    
 
Đây sẽ là một sự thay đổi lớn đối với các loại bài kiểm tra quen thuộc mà học sinh đang có.  
Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng để giúp đỡ cho tất cả học sinh có thể làm bài kiểm tra được tốt 
nhất.  Bài kiểm tra mới với nhiều thách đố này là một công cụ quan trọng để giúp cho học sinh đạt 
được trình độ học tập cao nhất và chuẩn bị tốt hơn để các em thành công trên đại học và với các 
ngành nghề.  Kết quả từ bài kiểm tra sẽ giúp cho quý vị hiểu được con em đang học gì và chúng 
ta có thể giúp các em mặt nào để cải tiến việc học tập của các em.   
 
Tôi yêu cầu quý vị hợp tác với chúng tôi trong việc hỗ trợ cho các em học sinh của chúng ta để 
vươn lên trước những thử thách mới này.  Có nhiều tin tức hơn về PARCC bao gồm trong lá thư 
này.  Xin quý vị hãy chắc chắn là đã xem xét lại ngày kiểm tra và cấp lớp cũng như các môn học 
nào sẽ được kiểm tra.  Nếu quý vị có câu hỏi nào, xin liên lạc với hiệu trưởng trường con em, hoặc 
gởi email tới dcps.testing@dc.gov.  
 
Chúng ta là Các Trường Công Lập D.C. (DCPS), và chúng ta có thể làm được điều này! 
 
 
Nay kính, 
 
 
 
Kaya Henderson 
Tổng Quản Trị (Chancellor) 
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