
Kính gửi các gia đình Trường Cherry Creek, 
 
Bạn nhận được thư này vì con của bạn được sắp xếp để tham gia bài kiểm tra Đánh Giá Thành Công 
Trong Học Tập (CMAS) của Colorado vào mùa xuân này. Con của bạn sẽ được thi các môn Văn Học 
Anh Ngữ, Toán và Khoa Học. 
 
Bất chấp những lo ngại mà chúng tôi đã chia sẻ trước đây về bài kiểm tra CMAS vào mùa xuân này, tiểu 
bang vẫn tiếp tục thực hiện kỳ thi. Do đó, chúng tôi phải bắt đầu thực hiện các kế hoạch liên quan đến 
việc tổ chức kỳ thi bắt buộc này. 
 
Tùy theo cấp lớp và điạ điểm cụ thể: 
 

• Con của bạn sẽ có tới 9 tiếng đồng hồ để làm bài kiểm tra CMAS vào mùa xuân này ngoài các bài 
thi trong nội bộ mà chúng tôi sử dụng trong lớp và ở trường để xác định trình độ của học sinh và 
giáo viên sẽ dùng những dữ liệu thực tại để điều chỉnh giáo án và để đáp ứng nhu cầu cá nhân của 
học sinh.  

• Bài kiểm tra này sẽ mất khoảng 2 tuần để hoàn thành tại mỗi trường học trong thời gian quy 
định.   

• Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xác định và hướng dẫn để thu thập máy vi tính trong những tuần lễ 
kế tới để đảm bảo chúng tôi có đủ máy vi tính để thực hiện các bài kiểm tra.   

• Nếu bạn là học sinh học Trực Tuyến hoặc Elevation, bài kiểm tra phải được thực hiện trực tiếp tại 
trường, vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho phụ huynh của học sinh học Trực Tuyến 
về thời gian và địa điểm để con của bạn đến trường để làm bài kiểm tra cùng với các bạn.  

 
Cũng như mọi khi, đối với phụ huynh ở Colorado, bạn có thể không cho con của mình tham gia bài kiểm 
tra CMAS. Nếu đây là lựa chọn của bạn, vui lòng điền vào đơn miễn thi trong ô “State Assessment 
Exemption” trong my.cherrycreek.org.   Bạn có thể xem hướng dẫn cách điền đơn miễn thi tại đây 
 
Cảm ơn sự hợp tác của bạn trong việc giúp học sinh thành công. 
 
Trân trọng, 
 
Trường Cherry Creek 

https://my.cherrycreekschools.org/LoginPolicy.jsp
https://www.cherrycreekschools.org/cms/lib/CO50000184/Centricity/Domain/1419/State%20Assessment%20Exemption%20Process.pdf

