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Kính gửi Phụ huynh,
Georgia Milestone Assessment System (GMAS) là một hệ thống đánh giá khắt khe hơn. Hệ thống đánh
giá đo lường thành tích học sinh theo chương trình giảng dạy nghiêm ngặt hơn dựa trên các tiêu chuẩn
của Georgia Standards of Excellence. Để hỗ trợ việc học của học sinh và đảm bảo rằng học sinh tiếp
tục củng cố việc học của mình Phân khu Giảng dạy và Học tập sẽ cung cấp các bài tập cho học sinh để
hoàn thành trong thời gian nghỉ lễ. Các bài tập tập trung vào các bài viết vì các câu hỏi xây dựng đáp
án và câu hỏi mở rộng đáp án tạo ra một đánh giá khắt khe hơn về khả năng viết của học sinh trong tất
cả các cấp lớp. Ứng dụng viết văn bản khắc khe này sẽ có trong tất cả các nội dung của môn học là một
phần của Georgia Milestones.
Các bài tập sẽ bao gồm khối lớp 3-8, và thi cuối khóa EOC của trung học cấp ba, và sẽ được cung cấp
trong tất cả các môn học, Anh ngữ, toán, khoa học và xã hội học. Học sinh được khuyến khích để đọc
các bài tập, hoàn thành bài tập và nộp lại cho trường sau nghỉ lễ để giáo viên xem xét và hỗ trợ cho học
sinh trong những môn học cần giúp. Khuyến khích phụ huynh hỗ trợ học sinh hoàn thành bài tập nếu
cần thiết. Phụ huynh có thể sắp xếp ngày và/hoặc thời gian trong ngày nghỉ cho học sinh làm các bài
tập. Ngoài ra, phụ huynh có thể đàm thoại với con em về việc học của các em. Các dữ liệu bài tập có
thể được tìm thấy trên trang web của Trường Công Quận Clayton (www.clayton.k12.ga.us) và trên ứng
dụng di động CCPS.
Ngoài ra, quý vị sẽ tìm thấy các nguồn tài liệu bổ sung trên trang web của Trường Công Quận Clayton,
bao gồm Bản hướng dẫn Phụ huynh về Georgia Milestones, dịch sang tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha
và tiếng Anh. Thêm vào đó, Bản hướng dẫn học/tài liệu Georgia Milestone Assessment cho Phụ
huynh và Học sinh [được Bộ Giáo Dục Georgia Department of Education cung cấp] được đăng trên
trang web của chúng tôi. Tài liệu này bao gồm các mẹo làm bài thi và các câu hỏi mẫu về môn Anh
ngữ, toán, khoa học và xã hội học, sẽ cung cấp cho học sinh các thực hành bổ sung. Chúng tôi khuyến
khích quý vị sử dụng những tài liệu này để hỗ trợ sự sẵn sàng cho con em quý vị.
Chúng tôi khuyến khích quý vị vào trang web GADOE nơi quý vị có thể tìm thấy thông tin về Georgia
Milestones, trong đó có một video hữu ích giải thích mục đích về hệ thống đánh giá.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này, và lời chúc tốt nhất cho sự thành công của con em chúng
ta!
Kính trọng.
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