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DÀNH CHO GIA ĐÌNH CỦA:
BELLA S MARTIN
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

Mã số Học sinh: 9988776792
Ngày sinh: 09/15/2009
Lớp: 4
Ngày Kiểm tra: Mùa xuân 2020
Trường: California Elementary School
LEA: California School District
CDS: 76543210000000

Các Đánh giá Toàn Tiểu bang: Chỉ là Một Thước đo về Sự Tiến bộ của Bella
Các Đánh giá Thay thế của California (CAA) là các bài kiểm tra trực tuyến dành cho
những học sinh hội đủ điều kiện với các chương trình giáo dục cá nhân (IEP) được chỉ
định sử dụng một đánh giá thay thế để đo lường tiến bộ của học sinh theo các tiêu chuẩn
thành tích thay thế.
Mức Tổng hợp của Bella
CAA Nghệ thuật Anh ngữ/Tập đọc viết
(ELA) cho năm 2019–2020
MỨC

1

Hiểu
Hạn chế

Mức Tổng hợp của Bella
CAA Toán cho năm 2019–2020

Các Đánh giá Thay thế của California là gì?
CAA tạo cơ hội cho các học sinh chứng minh việc học
tập của mình bằng cách làm một bài kiểm tra được điều
chỉnh tương đương trình độ lớp của họ. Làm cùng với
một giáo viên, Bella đã được khuyến khích hoàn thành
các mục độc lập nhất có thể. Bella đã có một cơ hội trả
lời các câu hỏi thể hiện ở các mức độ phức tạp khác
nhau, giúp chứng minh những gì Bella biết và có thể
thực hiện. Giống như các bài kiểm tra khác về Đánh giá
Thành Tích và Tiến Bộ của Học sinh California
(CAASPP), CAA cung cấp các nguồn hỗ trợ ttheo các
nhu cầu của từng học sinh như được mô tả trong IEP
của họ.
Điểm số của con tôi có ý nghĩa gì?

MỨC

1

Có ba mức điểm số cho CAA ELA và CAA toán:

Hiểu
Hạn chế

Hiểu (Mức 3—Thay thế)
Hiểu Nền tảng (Mức 2—Thay thế)
Hiểu Hạn chế (Mức 1—Thay thế)

Trang 1 / 4
325--425-; 325--425-

Bella S Martin
BÁO CÁO ĐIỂM SỐ CAA
2019–2020 | LỚP 4

California Assessment of
Student Performance and Progress

CAA Nghệ thuật Anh ngữ/Tập đọc viết (ELA)

MỨC

1

Hiểu
Hạn chế

Hiểu
Mức 3—Thay thế
(460–499)
Hiểu
Nền tảng
Mức 2—Thay thế
(445–459)

Bella thể hiện hiểu hạn chế về các khái
niệm cơ bản ở môn nghệ thuật Anh
ngữ/tập đọc viết, như việc xác định chủ
đề của một đoạn văn.

Hiểu Hạn chế
Mức 1—Thay thế
(400–444)

Chúng tôi khuyến khích quý vị xem các kết quả đánh giá
này với giáo viên dạy con quý vị và các thành viên khác
trong nhóm chương trình giáo dục cá nhân của con quý
vị.

Điểm của
Con Quý vị

Trung bình
của Tiểu
bang

CAA ELA Lịch sử Điểm thi

Lớp 3

Lớp 4

Điểm của con quý vị:

Điểm của con quý vị:

MỨC

1

325
Hiểu
Hạn chế

Trung bình của Tiểu bang: 323

MỨC

1

425
Hiểu
Hạn chế

Trung bình của Tiểu bang: 427
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CAA Toán

MỨC

1

Hiểu
Hạn chế

Hiểu
Mức 3—Thay thế
(460–499)
Hiểu
Nền tảng
Mức 2—Thay thế
(445–459)
Hiểu Hạn chế
Mức 1—Thay thế
(400–444)

Bella thể hiện hiểu hạn chế về các khái
niệm cơ bản ở môn toán, như vận dụng
các phân số và vận dụng các hình dạng
hình học.

Chúng tôi khuyến khích quý vị xem các kết quả đánh giá
này với giáo viên dạy con quý vị và các thành viên khác
trong nhóm chương trình giáo dục cá nhân của con quý
vị.

Điểm của
Con Quý vị

Trung bình
của Tiểu
bang

CAA Toán Lịch sử Điểm thi

Lớp 3

Lớp 4

Điểm của con quý vị:

Điểm của con quý vị:

MỨC

1

325
Hiểu
Hạn chế

Trung bình của Tiểu bang: 327

MỨC

1

425
Hiểu
Hạn chế

Trung bình của Tiểu bang: 424
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Các Đánh giá Thay thế của California (CAA) năm 2019–2020 cho Bella
Những Nguồn Trợ giúp Phụ huynh/Người Giám hộ
Truy cập trang web Starting Smarter tại https://ca.startingsmarter.org/ để:
• Hiểu về báo cáo điểm của con quý vị
• Xem các câu hỏi kiểm tra mẫu
• Tìm những nguồn trợ giúp miễn phí hỗ trợ việc học tập của con quý vị
Bảng các kết quả học tập đầy đủ của các trường, các quận, và tiểu bang đều có sẵn trên trang web
công bố các Kết quả CAASPP tại https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/ .
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