Tháng 7, 2019
Kính gửi quý phụ huynh và người giám hộ:
“Học viên sẽ đạt được và phát triển các kỹ năng để sống có năng suất trong một xã hội đang thay đổi với sự tự tin,
lòng trắc ẩn và sự nhiệt tình đối với việc học tập suốt đời.”
Nguyên lý trên của Học Khu Ocean View Blue Print chúng tôi, mô tả cam kết của chúng tôi đối với thành tích của
học sinh. Trong suốt cả năm, giáo viên và nhân viên của chúng tôi làm việc không mệt mỏi để đảm bảo học sinh
của quý vị đạt được tiềm năng đầy đủ của chính mình.
Trong học khu của chúng tôi, kết quả kiểm tra chỉ là một cách để xem học sinh của chúng tôi làm tốt như thế nào.
Chúng tôi sử dụng kết quả của các đánh giá và bài kiểm tra khác nhau để tìm ra những lĩnh vực mà học sinh đang
làm tốt và những lĩnh vực mà các em cần sự giúp đỡ. Vào cuối niên học trước, học sinh từ lớp ba đến lớp tám và
trường trung học đã tham gia Đánh Giá Hiệu Suất và Tiến Bộ của Học sinh California.
Năm ngoái, con của quý vị đã làm (các) bài kiểm tra sau, tùy thuộc vào cấp lớp của các em:
• Đánh giá tổng kết Smarter Balanced Summative Assessments về Anh Ngữ / đọc viết tiếng Anh (ELA) và
toán học từ lớp ba đến lớp tám và lớp mười một
• Bài kiểm tra Khoa Học California (CAST) ở lớp năm và tám và một lần ở trường trung học
Báo cáo điểm của học sinh hiện có thể được truy cập bằng điện tử thông qua cổng liên lạc dành cho phụ huynh
trên hệ thống thông tin về học sinh của chúng tôi. Vui lòng truy cập https://portal.ovsd.org. Chỉ trong năm nay điểm
số được cung cấp dưới dạng văn bản. Năm tới, chúng sẽ chỉ có sẵn ở dạng điện tử.
Báo cáo này cho thấy điểm của ELA và toán học. Nó bao gồm một điểm tổng thể cho từng môn học và thông tin về
mức độ của con quý vị đạt được trong các lĩnh vực khác nhau. Học sinh từ lớp bốn đến lớp tám đã làm bài kiểm tra
trong những năm trước cũng sẽ thấy điểm số trong quá khứ để quý vị có thể xem tiến bộ của con em theo thời
gian. Tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng kết quả kiểm tra không được sử dụng để xác định xem học sinh có chuyển
sang lớp kế tiếp hay không.
Để tìm hiểu thêm về điểm số của con em, hãy truy cập vào trang mạng dành cho phụ huynh mới được gọi là
Starting Smarter, có sẵn tại https://ca.startingsmarter.org/.
Lưu ý: Nếu con của quý vị đã thi kiểm tra CAST, kết quả sẽ được cung cấp cho quý vị vào cuối mùa thu.
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