Ngày 25 tháng 4 năm 2022
Kính gửi Cha mẹ hoặc Người giám hộ:
Để đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trung học, học sinh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt
nghiệp của địa phương và phải đạt điểm số ít nhất là 472 đối với môn ELA trong kì thi MCAS lớp
10, ít nhất 486 đối với môn Toán trong kì thi MCAS và điểm theo thang điểm ít nhất là 220 đối
với các bài kiểm tra Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật (STE) của trường (một số điểm nhất định
có thể yêu cầu học sinh đáp ứng các yêu cầu của Kế hoạch Thông thạo Giáo dục [EPP]).
Chúng tôi đã tổ chức thành công bài kiểm tra ELA vào tháng 3 và đang lên kế hoạch cho kỳ thi
MCAS Toán học sắp tới vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 và Thứ Tư, ngày 18 tháng 5. Bài kiểm tra
toán, giống như bài kiểm tra ELA, sẽ yêu cầu học sinh mang theo Chromebook đã sạc đầy pin
của họ, đến trường vào ngày kiểm tra. Bất kỳ học sinh nào gặp sự cố với Chromebook nên liên
hệ với Phòng CNTT tại Blue Hills càng sớm càng tốt để có thể khắc phục sự cố.
Vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 và Thứ Tư, ngày 8 tháng 6, chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra
MCAS môn Sinh học. Bài kiểm tra Sinh học cũng sẽ yêu cầu học sinh mang Chromebook đã sạc
đầy pin đến trường.
Đối với tất cả các buổi MCAS, tài liệu y tế là bắt buộc đối với bất kỳ học sinh nào bỏ lỡ một buổi
kiểm tra. Tài liệu sẽ được yêu cầu vào ngày đầu tiên học sinh trở lại trường. Vui lòng gọi cho văn
phòng tham dự nếu con bạn bị ốm trong ngày thi MCAS.
Chúng tôi biết đây có thể là một thời gian căng thẳng đối với học sinh. Chúng tôi yêu cầu rằng
vào những ngày này, quý vị làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng con quý vị đến trường được
nghỉ ngơi đầy đủ và đúng giờ. Đổi lại, chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để cung cấp cho học sinh
một môi trường hỗ trợ và khuyến khích. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp bữa sáng và đồ ăn nhẹ.
Chúng tôi cũng sẽ cung cấp bữa trưa cho bất kỳ học sinh nào yêu cầu thời gian kiểm tra kéo dài.
Học sinh và phụ huynh / người giám hộ nên được nhắc nhở về các thủ tục sau:
•
•
•
•

Sự kiểm tra sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng. Sự có mặt đúng giờ là vô cùng quan trọng.
Các quy định kiểm tra MCAS sẽ được tuân thủ một cách chính xác.
Học sinh phải mang theo Chromebook đã sạc đầy pin do trường cung cấp để tham gia
các buổi kiểm tra MCAS toán học (ngày 17 và 18 tháng 5) và các buổi kiểm tra MCAS
Khoa học (ngày 7 và 8 tháng 6).
Học sinh không được phép mang theo điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc
thiết bị điện tử nào trong quá trình kiểm tra. Tất cả điện thoại di động và đồng hồ
thông minh sẽ được giám thị kiểm tra tịch thu.

•
•
•
•

Không được mang theo ghi chú vào phòng kiểm tra.
Học sinh có thể mang tài liệu đến phòng thi để làm bài sau khi thi. Người giám sát bài
kiểm tra sẽ hướng dẫn học sinh nơi đặt các tài liệu đó trong phòng kiểm tra.
MCAS là một bài kiểm tra không giới hạn thời gian; tuy nhiên, ngày học không được kéo
dài.
Trong thời gian giải lao và sau khi kiểm tra, học sinh không được thảo luận về các bài
kiểm tra.

Bất kỳ vi phạm nào đối với các quy định kiểm tra ở trên sẽ dẫn đến việc bài kiểm tra bị vô hiệu
và phải thông báo thích hợp cho Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học Massachusetts.
Nhân cơ hội này, tôi muốn chúc các em học tốt và cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ Blue Hills
Regional Technical School. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng học
thuật.
Trân trọng,

Tiến sĩ Paul Bavuso
Giám đốc học vụ

