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Tháng 2 năm 2021 
 

Kính gửi Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ: 

Đối với đợt kiểm tra mùa xuân năm 2021 cho Bài Đánh Giá Kết Quả và Tiến Bộ của Học Sinh California (California Assessment of 
Student Performance and Progress, CAASPP) [insert test name] ở môn ngữ văn/đọc viết Anh Ngữ (ELA), toán học, khoa học, ngữ 
văn đọc hiểu tiếng Tây Ban Nha, cũng như Bài Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh (ELPAC) cho Tiểu Bang California, 
học sinh sẽ có thể làm các bài thi được giao từ xa. Ưu tiên của chúng tôi là giữ an toàn cho học sinh và các nhà giáo bằng cách 
tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, quận và địa phương liên quan đến đại dịch hiện nay. 

Thư này của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về những gì mà học sinh làm bài khảo thí từ xa cần biết. Học sinh sẽ được làm bài khảo 
thí một cách an toàn tại nhà mình. Giám thị kỳ thi hoặc giám khảo sẽ kết nối với từng em bằng máy tính. Để đảm bảo mỗi học sinh 
đều nhận được điểm số chính xác nhất, chúng tôi xin đưa ra các hướng dẫn sau đây cho việc khảo thí học sinh: 

1. Cung cấp một nơi yên tĩnh để con bạn được đánh giá và ống nghe của vô tuyến điện nếu có. 
2. Đăng nhập vào Cổng Thông Tin Phụ huynh để truy cập số Định Danh Học Sinh Toàn Tiểu Bang (SSID) của con bạn trước 

khi đánh giá. Học sinh cần số này để đăng nhập vào bài kiểm tra. 
3. Quý vị có thể hỗ trợ con mình thiết lập những công nghệ sẽ dùng để tham gia buổi khảo thí. 
4. Để đảm bảo kỳ thi công bằng cho mọi học sinh, chúng tôi đề nghị quý vị không nói với bất kỳ ai trước, trong hoặc sau kỳ 

thi về các câu hỏi trong bài thi hay bất kỳ tài liệu nào cho bài thi.  
5. Không ai được ghi hình kỳ thi này hay sử dụng camera hoặc thiết bị khác để chụp ảnh các câu hỏi bài thi hoặc hình 

ảnh con quý vị đang làm bài thi. Việc này sẽ giúp giữ bí mật cho các câu hỏi. 
6. Chúng tôi cần biết rằng con quý vị đang thực hiện bài thi mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Để xác nhận việc tuân thủ 

yêu cầu đó, một webcam và micrô sẽ được sử dụng để quan sát con quý vị trong quá trình làm bài thi. Camera này chỉ 
được dùng để quan sát con quý vị và khu vực xung quanh trong quá trình khảo thí và sẽ không ghi lại buổi làm bài đó. 

7. Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn do giám thị kỳ thi hoặc giám khảo đưa ra để đặt camera ở nơi có thể quan sát được 
con em quý vị và khu vực xung quanh trẻ. 

Nếu con quý vị không thể sử dụng camera, micrô và loa hoặc tai nghe của máy tính trong quá trình làm bài thi từ xa, quý vị có thể 
liên hệ với Phòng Dịch vụ Thông tin tại 408-270-6766 để được hỗ trợ để biết một cách khác giúp trẻ thực hiện bài khảo thí — ví dụ 
như làm bài thi trực tiếp — khi có thể thực hiện việc đó một cách an toàn tuân theo các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của tiểu 
bang, quận và địa phương.  
 
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của con bạn để biết thêm thông tin. 

Cảm ơn quý vị đã giúp đảm bảo cho con em mình sẵn sàng làm bài thi. Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi có thể đảm bảo rằng 
con quý vị cũng như mọi học sinh ở California đều được trao cơ hội tốt nhất để thành công và thể hiện được kiến thức của trẻ.  

Trân trọng, 
 
 
 
 
Debbie Ashmore  
Trợ lý Giám đốc 


