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Ngày 30 Tháng 3, 2016 
 
Phụ Huynh/Người Giám Hộ các Học Sinh Lớp 11 của học khu Sacramento thân mến: 
 

Mùa kiểm tra đã bắt đầu tại các trường trong Tiểu Bang Cali, đưa cho các học sinh những cơ hội 
để thể hiện những gì các em đã biết và nhà trường là cơ hội để xác định các nhu cầu học tập.  
Các kết quả của bài kiểm tra trên mạng của tiểu bang dành cho lớp 11 vào mùa xuân này sẽ 
được hệ thống Đại Học Tiểu Bang Cali và một số trường cao đẳng cộng đồng sử dụng để đo 
lường xem các học sinh đã sẵn sàng cho các lớp Anh Ngữ và Toán ở bậc đại học.  Điểm kiểm 
tra cũng được sử dụng để hướng dẫn cho việc lựa chọn các môn học lớp 12 để đảm bảo điều 
kiện ở bậc Đại Học Tiểu Bang Cali.    
 

Xin vui lòng đọc các tin tức sau đây một cách cẩn thận:   
 

• Các học sinh có điểm thi đạt thành tích cao nhất (“Vượt Quá Tiêu Chuẩn”) được xem như 
đã sẵn sàng cho các môn Anh Ngữ và Toán ở trình độ đại học và được miễn trừ việc lấy bài 
kiểm tra Sắp Lớp Tiếng Anh của Đại Học Tiểu Bang Cali và/hay bài kiểm tra Toán Đầu 
Vào.     

• Các học sinh có điểm thi đạt mức độ “Đáp Ứng Tiêu Chuẩn” được xem như đủ điều kiện 
sẵn sàng cho các môn Tiếng Anh và Toán ở trình độ đại học và được miễn lấy bài kiểm tra 
sắp lớp.  Tuy nhiên, các em phải lấy một lớp tiếng Anh và Toán được chấp thuận trong lớp 
12 và nhận một điểm “C” hay cao hơn.  Các học sinh không đáp ứng yêu cầu sẽ cần phải 
tham gia vào Chương Trình Khởi Đầu Sớm của bậc Đại Học Tiểu Bang Cali 
(www.csusuccess.org/earlystart), trừ khi việc miễn trừ được đáp ứng thông qua một 
phương cách khác.    

 

• Các học sinh có điểm thi đạt mức “Gần Đáp Ứng Tiêu Chuẩn” được xem như chưa sẵn 
sàng cho các môn Tiếng Anh và Toán ở trình độ đại học và sẽ cần có sự chuẩn bị kỹ hơn ở 
lớp 12.  Các em cũng sẽ được yêu cầu lấy bài kiểm tra sắp lớp trừ khi các em đáp ứng tiêu 
chuẩn miễn trừ  thông qua một phương cách khác.   

 

• Các học sinh có thang điểm đạt mức “Không Đáp Ứng Tiêu Chuẩn” được xem như không 
sẵn sàng để học các môn Tiếng Anh và Toán ở trình độ đại học.  Các em cần cải thiện thật 
nhiều để chứng minh có đầy đủ kiến thức và các kỹ năng cho việc thành công trong các 
môn học đòi hỏi tín chỉ mức khởi đầu ở bậc đại học sau trung học.   

 

Các học sinh đang muốn thông báo cho các Trường Đại Học Tiểu Bang Cali và tham gia vào 
các trường cao đẳng cộng đồng về tình trạng Chương Trình Đánh Giá Sớm của mình có thể nộp 
kết quả kiểm tra của các em bằng việc chọn một nút phóng thích vào cuối các kỳ kiểm tra.  Các 
học sinh không phóng thích điểm thi của mình có thể yêu cầu điểm kiểm tra được nộp bằng cách 
liên lạc văn phòng kiểm tra Sacramento của Tiểu Bang tại số (916) 278-7766 hay 
testingcenter@csus.edu.   Trường quí vị sẽ cho quí vị biết khi nào bắt đầu kỳ kiểm tra cho con 
mình.  Xin đảm bảo con quí vị có được một giấc ngủ ngon trước kỳ kiểm tra và có một bữa ăn 
sáng lành mạnh.  Và nhớ rằng, mục đích chính của kỳ kiểm tra là nhằm hỗ trợ cho việc học tập.   
 
Cảm ơn quí vị,  

 
 José L. Banda 
Giám Đốc Học Khu 
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