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Ngày 5 tháng 2 năm 2020 
 
Kính gửi Phụ huynh và Gia đình, 
 
Hàng năm, mỗi trường công lập và khu học chánh ở Massachusetts nhận được một phiếu điểm. Cũng giống                   
như học bạ của con quý vị cho biết chúng đang học như thế nào trong các môn học khác nhau, học bạ của                        
trường được thiết kế để cho các gia đình thấy trường của chúng ta đang làm như thế nào trong các lĩnh vực                       
khác nhau. Liên kết đến phiếu điểm của trường chúng tôi có tại https://reportcards.doe.mass.edu/, sau đó                
chọn CARVER trong menu. Trang web cũng có một tài liệu mang tên Thông tin nhanh và Bảng chú giải thuật                     
ngữ của Học bạ có sẵn bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. 
 
Phiếu điểm bao gồm nhiều thước đo về thành tích của trường - không chỉ là điểm MCAS. Nó thể hiện một bức                       
tranh rộng hơn về thành tích của trường, bằng cách cung cấp thông tin về thành tích của học sinh, trình độ                      
giáo viên, cơ hội học tập của học sinh, v.v. Phiếu điểm được thiết kế để trở thành công cụ hữu ích cho tất cả                         
mọi người được kết nối với trường học của chúng tôi. Các gia đình có thể sử dụng thông tin này để có những                        
cuộc trò chuyện có ý nghĩa với chúng tôi về những gì nhà trường đang hoạt động tốt và những điểm cần cải                       
thiện. Các nhà lãnh đạo cộng đồng và giáo dục có thể sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về cách hỗ trợ                         
học sinh và trường học của chúng ta. Bạn sẽ nhận thấy rằng dữ liệu thành tích không thay đổi vì MCAS không                       
được quản lý vào năm ngoái do COVID đóng. Để tiếp tục hỗ trợ học sinh trong mô hình giảng dạy hiện tại của                        
chúng tôi, chúng tôi tiếp tục giảng dạy Chương trình Cầu nối trong Toán học (đây là năm thứ hai K-2 và năm                       
đầu tiên áp dụng cho các lớp 3-5). Các giáo viên đã làm việc chăm chỉ để sửa đổi các bài học một cách thích                         
hợp cho việc học trực tiếp và kết hợp; các giáo viên từ xa của chúng tôi đã thực hiện các điều chỉnh thích hợp                         
cho việc giảng dạy trực tuyến. 
 
Carver Elementary nhận được quỹ Title I của liên bang, bạn cũng có quyền yêu cầu thông tin sau đây về trình                      
độ của các giáo viên trong lớp: Giáo viên 

● của con bạncủa con bạn có được cấp phép ở các cấp lớp và môn học mà họ dạy hay không, 
● Giáo viên của con bạn có đang dạy dưới giấy phép hoặc sự miễn trừ khẩn cấp,  
● Bằng đại học và chuyên ngành giáo viên của con bạn, và 
● Liệu con bạn có được cung cấp dịch vụ bởi các nhân viên bán chuyên nghiệp hay không và nếu có,                     

bằng cấp của họ.  
Chúng tôi coi phụ huynh là những đối tác quan trọng trong sự thành công của học sinh và trường học, và                      
chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ liên tục của các bạn trong thời gian đầy thử thách này. Nếu bạn có thắc mắc về                          
học bạ của trường chúng tôi, muốn tham gia vào các hoạt động cải thiện trường học, hoặc muốn yêu cầu                     
thông tin về trình độ của giáo viên trong lớp của con bạn, vui lòng liên hệ với trường theo số 508-866-6220. Để                       
xem phiếu điểm của khu học chánh của chúng tôi hoặc để tìm phiếu điểm của các trường khác, hãy truy cập                      
vào reportcards.doe.mass.edu.  
 
Trân trọng, 
 
Ruby Maestas Meredith Erickson 
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