Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Vào mùa xuân năm ngoái, con quý vị đã tham gia cả hai kỳ thi gồm kỳ Khảo Thí Toàn Diện của
Minnesota (MCA-III) và Kỳ Thi Kỹ Năng Học Tập của Minnesota (MTAS-III). Học sinh từ Lớp 3 đến
Lớp 8 và trung học phổ thông cần hoàn thành MCA hoặc MTAS cho các môn đọc, toán và/hoặc
khoa học. Đây là bài kiểm tra trên toàn tiểu bang giúp các học khu và nhà hoạch định chính sách
hiểu rõ hơn về tình hình học tập của học sinh, đồng thời hỗ trợ những nỗ lực phục hồi hoạt động
học tập trong đại dịch COVID-19. Đảm bảo mọi học sinh được tiếp cận môi trường giảng dạy và
học tập chất lượng cao là mục tiêu ưu tiên trong cam kết của SLP nhằm xây dựng cộng đồng học
tập mang tầm cỡ thế giới.
Báo Cáo Về Cá Nhân Học Sinh của con quý vị được đính kèm lá thư. Báo cáo mô tả kết quả tổng
quan và mức thành tích của con em quý vị trong mỗi môn học được kiểm tra, cũng như điểm trung
bình của tiểu bang, học khu và trường học. Học sinh có điểm số thuộc mức thành tích trong Đáp
Ứng Thành Tích Tiêu Chuẩn hoặc Vượt Quá Thành Tích Tiêu Chuẩn được coi là "thành thạo" cho
mục đích giải trình trách nhiệm. Quý vị có thể tìm kiếm thêm thông tin để hiểu rõ Báo Cáo Về Cá
Nhân Học Sinh của con em quý vị tại http://minnesota.pearsonaccessnext.com/isr/ hoặc trong tài
liệu này: “Những Điều Gia Đình Cần Biết Về Việc Sử Dụng Kết Quả Kỳ Thi MCA và MTAS. ”
Trong năm học 2020-2021, học sinh và gia đình đã trải qua nhiều thay đổi trong mô hình học tập
do đại dịch COVID-19 đã tác động to lớn đến việc học tập, giảng dạy và phát triển về mặt tình
cảm-xã hội theo những cách riêng đối với mỗi học sinh. Đó là điều quan trọng cần lưu ý khi quý vị
xem kết quả MCA/MTAS của con em quý vị trong kỳ học mùa xuân năm 2021. Do đó, trong năm
học qua, các Trường Học Spring Lake Park Schools đã áp dụng bài thi đánh giá trong lớp học trên
phạm vị rộng hơn nhằm đo lường thành tích học tập của con em quý vị.
Để biết thêm thông tin về kỳ Khảo Thí Toàn Diện của Minnesota và các bài kiểm tra khác của tiểu
bang, quý vị có thể truy cập trang web của Bộ Giáo Dục Minnesota tại
https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/index.htm.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về MCA, MTAS, hoặc mọi bài thi đánh giá mà chúng tôi sử
dụng trong trường học, vui lòng liên lạc với tôi (kstewa@district16.org), giáo viên hoặc cố vấn của
con quý vị, hoặc hiệu trưởng trường học.
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