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Hướng Dẫn về Đánh Giá PARCC Mới

Phòng Giám Sát Giáo Dục của District of Columbia 

Các trường công lập và các trường công đặc cách (charter school) của District of Columbia đang chuyển sang áp dụng kỳ thi 
Partnership for Assessments of Readiness for College and Careers (PARCC) trong năm học 2014-15. Kỳ thi mới này thay thế cho 
kỳ thi DC Comprehensive Assessment System (DC CAS) về môn toán, đọc, và viết. Kỳ thi mới này sẽ rất khó, cung cấp các số 
đo hữu ích về sự phát triển của học sinh, và là một trong những cách mà Phòng Giám Sát Tiểu Bang của District of Columbia 
(OSSE) sẽ thực hiện để đảm bảo rằng tất cả học sinh tốt nghiệp trung học đều sẵn sàng vào đại học hoặc đi làm.

Những Câu Hỏi Thường Gặp về PARCC

1 PARCC là gì?

PARCC là một kỳ thi tương tác trên máy tính phù hợp với Các 
Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang. Kỳ thi này sẽ đánh 
giá trình độ của học sinh ở các môn đọc, viết và toán đối với 
học sinh lớp 3 - lớp 8 ít nhất một lần ở trung học.

2 PARCC khác với DC CAS như thế nào?

• PARCC dựa trên Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu 
Bang (DC CAS thì không).

• Học sinh sử dụng công nghệ (ví dụ máy tính để bàn, máy tính 
xách tay, và/hoặc máy tính bảng) để làm bài thi PARCC.

• Học sinh đọc nội dung và giải các bài toán dựa trên nội dung 
học trong lớp.

• Học sinh được yêu cầu giải thích cách tư duy toán học ngoài 
việc chọn câu trả lời chính xác.

• Học sinh được yêu cầu đọc các đoạn văn phức tạp và xác 
định những thông tin có thể được sử dụng để đưa ra luận 
chứng.

3 Những lợi ích của PARCC là gì?

• Các gia đình sẽ có thông tin rõ ràng về tiến bộ của học sinh.
• Giáo viên sẽ có thể tiếp cận dữ liệu kịp thời để định hướng 

việc học và dạy.

4 Kỳ thi PARCC sẽ được tổ chức như thế nào?

PARCC được chi thành hai phần:
1. Đánh Giá Dựa Trên Bài Làm (PBA) - Đánh giá các kỹ năng 

viết, nghiên cứu, và khả năng giải các bài toán nhiều bước 
của học sinh. Ngày Thi: Đầu Xuân.

2. Đánh Giá Cuối Năm (EOY) - Đánh giá khả năng đọc hiểu và 
các khái niệm toán học và kỹ năng làm toán thông qua các 
câu hỏi trắc nghiệm và trả lời ngắn.  
Ngày Thi: Cuối Xuân.

5 PARCC cung cấp các đặc điểm đảm bảo khả năng 
tiếp cận gì?

Kỳ thi PARCC cung cấp cho học sinh các công cụ giúp các em 
làm bài tốt nhất và cung cấp cho học sinh có IEP (Chương Trình 
Giáo Dục Cá Nhân Hóa) hoặc kế hoạch 504 cũng như Người 
Học Tiếng Anh (ELL) khả năng tiếp cận thông qua các biện 
pháp điều chỉnh khác nhau.

6 Trong kỳ thi PARCC, học sinh có thể:

• Sử dụng công cụ tô sáng để tô văn bản trên màn hình;
• Được nghe đọc và đọc lại hướng dẫn khi cần;
• Phóng to văn bản và hình ảnh;
• Sử dụng công cụ kiểm tra chính tả;
• Sử dụng một bảng thuật ngữ pop-up;
• Ghi chú trên notepad trên màn hình;
• Đánh dấu các hạng mục mà các em muốn trở lại sau; và
• Gạch các câu trả lời đối với các câu hỏi trắc nghiệm.

7 Tìm hiểu thêm về Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của 
Tiểu Bang bằng cách:

• Trao đổi với giáo viên của con quý vị về nội dung con quý vị 
đang học và quý vị có thể hỗ trợ bằng cách nào ở nhà.

• Hỏi giáo viên của con quý vị về việc họ chuẩn bị cho các bài 
thi đánh giá mới như thế nào và họ giúp con quý vị sẵn sàng 
thi bằng cách nào.

• Trao đổi với con quý vị về các đặc điểm đảm bảo khả năng dễ 
tiếp cận mà các em đã sử dụng trong lớp và trong các kỳ thi. 

Thời Gian Biểu Các Bài Thi Đánh Giá Mới của DC:
2014-2015
• PARCC thay thế DC CAS đối với môn Đọc, Toán và Viết Luận
• Một kỳ thi mới cho môn khoa học được điều 

chỉnh theo Các Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ 
Mới thay thế cho DC CAS cho môn Khoa 
Học

• Một kỳ thi sức khỏe mới thay cho 
DC CAS cho môn Sức Khỏe

• National Center State 
Collaborative (NCSC) sẽ thay 
thế DC CAS-Alternate đối với 
học sinh có khuyết tật nhận thức 
nghiêm trọng

2015-2016
• Assessment Services Supporting 

ELs through Technology Systems 
(ASSETS) sẽ thay thế Assessing 
Comprehension and Communication 
in English State to State (ACCESS) 
như Bài Thi Đánh Giá Trình Độ Tiếng 
Anh của DC
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