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Kính gửi Quý Phụ huynh,          

 

 

Học kỳ mùa xuân vừa rồi, con quý vị đã làm các bài kiểm tra môn Khoa học (các lớp 5, 8 hoặc 11) hay khoa học xã hội 

(lớp 4 hoặc 7) có tên gọi Hệ thống đánh giá Đo lường Thành công Học thuật của Colorado (CMAS).  Gửi kèm thư này là 

báo cáo của Sở Giáo dục Colorado (CDE) về thành tích thi CMAS của con quý vị. 

 

Các bài kiểm tra này được thiết kế để chuẩn bị cho các học sinh của Colorado sẵn sàng cho cơ hội học đại học và nghề 

nghiệp với trọng tâm được đặt vào phát triển tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và các kỹ năng phân tích. 

Điểm thi của con quý vị phản ánh các yêu cầu của tiểu bang và mô tả kết quả thi của con quý vị trong môn Khoa học và 

Nghiên cứu Xã hội cũng như những lĩnh vực mà con quý vị cần phát triển.   Các bài kiểm tra CMAS có bốn mức thành 

tích:  

Mức 1: Đáp ứng một phần các yêu cầu  

Mức 2: Tiệm cận các yêu cầu 

Mức 3: Đáp ứng các yêu cầu 

Mức 4: Vượt yêu cầu 

Các học sinh đạt hai mức thành tích cao nhất, là đáp ứng các yêu cầu và vượt yêu cầu, được CDE coi là có tiến bộ theo 

đúng kế hoạch để sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp trong môn học đó.   Báo cáo điểm cũng cung cấp thông tin về 

thành tích làm bài thi của con quý vị đối với các kỹ năng cụ thể trong môn Khoa học và Nghiên cứu Xã hội, để quý vị có 

thể thấy con quý vị đang vượt trội hay cần được hỗ trợ thêm trong lĩnh vực nào. Mỗi lĩnh vực bao gồm một phần mô tả 

các mức độ thông hiểu cần thiết để chứng tỏ học sinh hiểu rõ về các tiêu chuẩn tương đương với cấp lớp. 

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với tôi hoặc giáo viên của con quý vị.  
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