Thông báo về việc Quyền được thông tin của phụ huynh về
Đánh giá học lực toàn tiểu bang
Theo đạo luật Để mỗi Sinh viên Thành Công ( ESSA ) - một đạo luật liên bang, phụ huynh có quyền được yêu
cầu thông tin từ Sở Giáo dục DC (DCPS) về sự tham gia kỳ kiểm tra đánh giá học lực của con em mình họ do
Văn phòng Giám đốc Giáo dục tiểu bang (OSSE) tổ chức như là một phần của kế hoạch ESSA. Các tiểu bang
được yêu cầu đánh giá học sinh về các mặt như: sự sẵn sàng cho việc học đại học, Khoa học, Lộ trình học năng
động, Đánh giá xoay chiều (MSAA) và Tiếp cận cho ELL 2.0. Xin xem kế hoạch ESSA tại
https://osse.dc.gov/essa .
ESSA cũng yêu cầu DCPS cung cấp các thông tin sau đây cho công chúng:
(i) đối tượng đánh giá;
(ii) mục đích đánh giá dung để thiết kế và áp dụng đánh giá;
(iii) nguồn gốc xuất phát của các yêu cầu đánh giá;
(iv) Thời lượng sinh viên sẽ dành lấy đánh giá và lịch trình cho một đánh giá; và ,
(v) Lịch trinh và cách thức công bố kết quả.1
Những thông tin này có thể được tìm thấy https://dcps.dc.gov/assessments
Nếu bạn muốn yêu cầu thêm thông tin về sự tham gia của con bạn cho việc đánh giá cho năm học hiện tại, vui
lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây và gửi email tới dcps.testing@K12.dc.gov . Bạn cũng có thể gửi thư tới
DCPS tại địa chỉ số 1200 First St NE , Washington DC 20020. Nơi nhận: Assessments Team, Office of Data
Systems and Strategy. Bạn sẽ nhận được hồi âm trong vòng khoảng 10 ngày.
Tên và Học của học sinh (viết hoa):
Mã số học sinh ID #:

Lớp:

Tên trường:
Tên phụ huynh (viết hoa):
Thông tin yêu cầu là gì: _________________________________________________________________
Chữ ký phụ huynh học sinh:
Ngày:

1

20 U.S.C. §6312(e)(2)(B).
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