
Thư đánh giá cho các bên liên quan 

  

Các phụ huynh thân mến và các thành viên cộng 
  
Năm 2016, Oklahoma bắt đầu giảng dạy các tiêu chuẩn toàn diện hơn trực tiếp gắn với sự sẵn 

sàng nghề nghiệp đại học. Để đáp ứng các điều kiện tiên quyết cho các yêu cầu của tiểu bang và 

liên bang, chương trình kiểm tra trường học Oklahoma (OSTP) bắt đầu và tiếp tục đo lường sự 

tăng trưởng của học sinh về các tiêu chuẩn học thuật Oklahoma trong lớp 3-8 và 11. 
  
Trong lớp 3-8, đo lường học sinh bao gồm các bài thi OSTP bằng tiếng Anh, toán, và khoa 

học. Trong lớp 11, cao đẳng và đánh thức sẵn sàng nghề nghiệp (CCRA) được trao cho sinh viên 

bằng tiếng Anh, toán, khoa học, và lịch sử Hoa Kỳ. Để đo lường các tiêu chuẩn nghề nghiệp đại 

học bằng tiếng Anh và toán, lớp 11 học sinh có một đánh giá quốc gia phù hợp với những lĩnh 

vực nội dung và tiêu chuẩn: ACT/SAT. 
  
Vì vậy để ở lại phù hợp với luật tiểu bang và liên bang, khu học chánh phải quản lý các đề cập ở 

trên, yêu cầu thẩm định cho tất cả học sinh và phải đo lường thành tích của không ít hơn 95% 

của tất cả các sinh viên, cũng như mỗi phân nhóm của sinh viên ghi danh. Do đó, mỗi khu học 

chánh sẽ xác định các yêu cầu đánh giá đối với học sinh dựa trên các hướng dẫn của tiểu bang và 

liên bang. Đối với các lớp 3-8, Các đánh chỉ đó là các thẩm định của tiểu bang OSTP. Đối với 

11thứ lớp Lawton trường công sẽ chọn hoặc là Act hoặc Sat cho tiếng Anh và toán học và quản trị 

Ccra khoa học nhà nước và lịch sử Hoa Kỳ. 
  

Từ năm 2017, trường công lập Lawton đã chọn để quản lý ACT cho các yêu cầu về tiếng Anh và 

toán học của tiểu bang và liên bang. Một lần nữa, đó là thời gian để chọn hoặc là ACT hoặc SAT 

cho một phần của 11 yêu cầu đánh giá nhà nước cấp. Các trường công lập Lawton muốn cung 

cấp cho bạn một cơ hội để cung cấp cái nhìn sâu sắc có ý nghĩa và đầu vào về ý định của khu học 

chánh của chúng tôi để yêu cầu sự cho phép để quản lý ACT thay cho một bài kiểm tra toàn tiểu 

bang bằng tiếng Anh và toán, một lần nữa trong năm nay. 
  
Xin vui lòng, nhấp vào liên kết dưới đây để cung cấp đầu vào của bạn liên quan đến quyết định 

quan trọng này. 
https://forms.gle/fLSpVHCLa3p7QBJ48 
  
Cảm ơn bạn đã cho tất cả mọi thứ bạn làm để làm cho khu học chánh của chúng tôi thành công! 
  

  

Thân 

  
Của Joan E. Gabelmann 
Giám đốc đánh giá và trách nhiệm 
Lawton trường công 
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