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Ngày 1 tháng 9 năm 2023 
 
Thưa Phụ Huynh và  Người Giám Hộ: 
Có nhiều cách để khảo sát việc học tập của con em  quý vị. Giáo viên của con quý vị sử dụng điểm trong học bạ, bài tập trong lớp, quan sát 
của giáo viên và kết quả bài kiểm tra cuối năm trên toàn tiểu bang để có được bức thấy tổng quát về việc học tập của con quý vị. Đối với kỳ 
thi mùa xuân năm 2023 của Khảo Sát Thành Tích và Tiến bộ của Học sinh California (CAASPP) và Đánh giá Trình độ Thông thạo Anh ngữ 
Tổng kết cho California (ELPAC), học sinh sẽ tiếp tục trực tiếp làm bài kiểm tra được chỉ định. Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục giữ an toàn 
cho học sinh và các nhà giáo dục bằng cách tuân theo hướng dẫn về an toàn và sức khỏe của tiểu bang, quận và địa phương, đồng thời thực 
hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo trường học của chúng ta vẫn là một trong những nơi an toàn nhất cho các em. 
 
Dưới đây là một bảng phác thảo các đánh giá 2022-2023 CAASPP và ELPAC mà con bạn có thể tham gia, tùy thuộc vào cấp lớp hoặc chương 
trình giảng dạy của chúng 

 

 

Quý vị là một phần quan trọng trong việc giáo dục con quý vị. Để giúp con quý vị sẵn sàng cho bài kiểm tra, quý vị nên nói về bài kiểm tra 
trước với con của mình, để bảo đảm các em không sợ hãi hoặc lo lắng. Nhắc nhở các em rằng các giáo viên của các em muốn các em cố 
gắng hết khả năng của mình. Ngoài ra, quý vị nên  làm bài kiểm tra thực hành cùng với các em và đảm bảo các em có một giấc ngủ ngon 
và bữa sáng bổ dưỡng trước khi làm bài Khảo Sát CAASPP / ELPAC. 
 

Để tìm hiểu thêm về các bài Khảo Sát CAASPP và ELPAC, hãy truy cập vào trang Mạng Hướng Dẫn Phụ Huynh của Bộ Giáo Dục California 
tại https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp  cũng như vào trang CAASPP Thông minh Sơ Khởi tại 
https://ca.startingsmarter.org/ và trang  ELPAC  Thông Minh Sơ Khởi tại https://elpac.startingsmarter.org/. 
 

Quý vị cũng có thể xem các câu hỏi kiểm tra mẫu trong các bài kiểm tra thực hành, quý vị có thể tìm thấy trên Trang thông tin điện tử CAASPP 
tại http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html và Trang thông tin điện tử Kiểm Tra Thực Hành và Đào Tạo Trực Tuyến ELPAC 
tại https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/. 
 

Sau khi có điểm kết quả của con quý vị, các em sẽ được đăng trên Trang nhà Thông Tin dành cho phụ huynh của Aeries. Kết quả sẽ xác 
định con quý vị đang học tốt ở phần nào hoặc cần được giúp đỡ phần nào nhiều hơn, vì vậy quý vị có thể hỗ trợ việc học của các em ở nhà 
tốt hơn và giáo viên có thể hỗ trợ tốt hơn việc học của các em trong lớp. 
 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tham gia của con mình trong các bài khảo sát này, vui lòng liên lạc với bộ phận Nghiên 
cứu và Khảo Sát của Học khu Thống nhất Santa Ana theo số 714-558-5850. Để biết ngày kiểm tra thực tế, vui lòng liên lạc với trường học 
của con quý vị. Cảm ơn quý vị đã giúp các em sẵn sàng để làm bài kiểm tra này. 
 
Trân Trọng,  

 
 

Giám Đốc Điều Hành, Nghiên Cứu và Khảo Sát 

CAASPP và ELPAC 
Khảo Sát Ai Lớp Môn Học Phương Pháp Khi nào 

Bài Khảo Sát Smater Balanced 
(SBAC) 

Tất cả học sinh trừ  Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) 
của họ chỉ định khảo sát với CAA. 3-8 và 11 Tiếng Anh- Ngữ Văn và Toán 

Dựa trên máy vi tính 
(Thi Tại Trường) 

 
Tháng 3 - Tháng 6 

 
Khảo Sát Thay Thế của California 

(CAA) 

Những học sinh có khuyết tật nhận thức đáng kể không thể tham 
gia SBAC ngay cả khi có sự hỗ trợ hoặc hỗ trợ và Chương trình 

Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) chỉ ra một khảo sát thay thế. 
3-8 và 11 Tiếng Anh- Ngữ Văn và 

Toán 
Dựa trên máy vi tính 

(Thi Tại Trường) Tháng 3 - Tháng 6 

Kiểm Tra Khoa Học California 
 (CAST) 

 
Tất cả học sinh trừ khi Chương trình Giáo dục Cá nhân 

hóa (IEP) của họ chỉ ra một khảo sát với CAA cho Khoa học 

5, 8, 11 và 12 nếu chưa thi 
trong năm 2021-2022  

Khoa Học 
 

Dựa trên máy vi tính 
(Thi Tại Trường) 

Tháng 3 - Tháng 6 

Khảo Sát Thay Thế Khoa Học 
California 

(CAA for Science) 

Những học sinh có khuyết tật nhận thức đáng kể không thể tham 
gia CAST ngay cả khi có sự hỗ trợ hoặc điều chỉnh và Chương 
trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) chỉ ra một khảo sát thay thế. 

5, 8, 11 và 12 nếu chưa thi 
trong năm 2021-2022 

Khoa Học 
 
Bài học / Dựa trên máy vi tính 

(Thi Tại Trường) 
Tháng 9 - Tháng 6 

Khảo Sát Tiếng Tây Ban Nha của 
California (CSA) Optional 

Những sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính của họ, 
cũng như những người đang học tiếng Tây Ban Nha như một 
ngôn ngữ bổ sung. 

3-8 và trung học 
Đọc / Ngữ văn bằng tiếng 

Tây Ban Nha 
Dựa trên máy vi tính 

(Thi Tại Trường) Tháng 3 - Tháng 6 

Khảo Sát Năng Lực Tiếng Anh cho 
California (ELPAC) Tổng Hợp 

Tất cả học sinh được xác định là học tiếng Anh, trừ khi Chương 
trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) của họ chỉ ra khảo sát bằng 

cách Thay thế. 

K-12 
Lớp Mẫu Giáo-  12 Nghe, Nói, Đọc và Viết 

Dựa trên máy vi tính và 
(Giấy viết K-2-bút chì) 

(Thi Tại Trường) 
Tháng 2 -Tháng 5 

Khảo Sát Năng Lực Anh Ngữ Thay 
Thế của California 

  (ELPAC bài Kiểm Tra thay thế) 

Những Người Học Tiếng Anh bị khuyết tật có đặc điểm là trung 
bình hoặc nặng, không thể tham gia kỳ thi ELPAC Tổng Kết 

ngay cả khi có sự hỗ trợ hoặc hỗ trợ và có Chương trình Giáo 
dục Cá nhân hóa (IEP) chỉ định khảo sát thay thế. 

K-12 
Lớp Mẫu Giáo-12 Nghe, Nói, Đọc và Viết Dựa trên máy vi  tính 

 (Thi Tại Trường) Tháng 2-Tháng 5 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp
https://ca.startingsmarter.org/
https://elpac.startingsmarter.org/
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/

