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Tháng Giêng, 2017
Kın
́ g Gởi Cô ̣ng Đồ ng Klein,
Tôi hy vo ̣ng quý vi ̣đã có mô ̣t mùa lễ tuyê ̣t vời và năm mới 2017 khởi đầ u vui vẻ. Như chúng ta cùng bắt đầ u mô ̣t năm
mới, tôi muố n chia sẻ với quý vi thông
tin quan tro ̣ng về hạng/điể m không chính thức A-F sẽ được phát hành công khai
̣
bởi Bô ̣ Giáo Dục Texas (TEA) trong tuần này.
Trong phiên ho ̣p lâ ̣p pháp lầ n thứ 84, HB 2804 đã thông qua yêu cầ u của sự đánh giá điể m A-F cho tấ t cả các trường
công lâ ̣p trong các khu ho ̣c chánh. Hê ̣ thố ng đánh giá điể m này đươ ̣c dự tıń h bắ t đầ u vào năm 2018; tuy nhiên tuần này
Bô ̣ Giáo Du ̣c (TEA) sẽ công bố hê ̣ thố ng xế p ha ̣ng (chưa chıń h thức) “Làm Gı̀ Nế u” (“what if”) dựa trên hệ thố ng tıń h
điể m của mỗi trường và ho ̣c khu sẽ nhâ ̣n là đã có hê ̣ thố ng rồ i. Sự đánh giá “what if” A-F này không ảnh hưởng hê ̣ thố ng
điể m ha ̣ng chıń h thức của năm 2016. Ho ̣c chánh và tấ t cả các trường ho ̣c trong ho ̣c khu Klein đề u đươ ̣c đánh giá là “đa ̣t
tiêu chuẩ n” trong bố n lañ h vực: Thành tı́ch ho ̣c sinh, Ho ̣c sinh tiế n bô ̣, Giảm sự chênh lê ̣ch thành quả, và sự chuẩ n bi sẵn
̣
sàng sau tố t nghiê ̣p.
Mă ̣c dù có mô ̣t vài ý kiế n cho rằ ng hê ̣ thố ng tı́nh điể m A-F mới này nhằ m đơn giản hóa sự giải thı́ch về chấ t lươ ̣ng và sự
cải thiê ̣n thành tıć h ho ̣c sinh của trường và ho ̣c khu, không có nghiên cứu nào cho thấ y rằ ng bấ t kỳ hệ thố ng đánh giá nào
mà tự nó cải thiê ̣n kế t quả ho ̣c tâ ̣p. Đồ ng thời, hê ̣ thố ng khá phức ta ̣p sau điể m ha ̣ng. Vı́ du ̣: có hằ ng trang trang giấ y cho
sự giải thıć h kỹ thuâ ̣t về cách tıń h điể m như thế nào. Tôi khuyế n khıć h quý vi tuầ
̣ n này theo dõi bản tin 90 giây “90
Second News” trên trang ma ̣ng của học khu về những giải thıć h chi tiế t của mô ̣t số công thức tıń h điể m trong hê ̣ thố ng.
Mùa Thu vừa qua, quý vi co
̣ ́ thể nhớ la ̣i là, phu ̣ huynh, ho ̣c sinh, và nhân viên đã trả lời bản tham khảo ý kiế n về những
ưu tiên trong tương lai ho ̣c khu và những kế t quả đáng nga ̣c nhiên rõ ràng: Cả hai phı́a phu ̣ huynh và nhân viên đề u nhâ ̣n
xét là ho ̣c khu nên giảm bớt chú tro ̣ng vào kỳ thi tiêu chuẩ n trong trường ho ̣c của chúng ta. Với những nhâ ̣n xét đó, ban
quản tri cu
t kêu go ̣i baĩ bỏ hê ̣ thố ng A-F này trong tháng 12 vừa qua.
̣ ̉ a khu ho ̣c chánh Klein nhấ t trı́ ký mô ̣t nghi quyế
̣
Chúng tôi hy vo ̣ng cơ quan lâ ̣p pháp sẽ có những thay đổ i đáng kể cho chıń h sách này, chuyên chú tro ̣ng vào những kế t
quả của kỳ thi tiêu chuẩ n. Và chúng tôi kêu go ̣i quý vi ha
̣ ỹ bảo đảm ý kiế n của quý vi đươ
̣
̣c lắ ng nghe bằ ng cách liên la ̣c
với cơ quan lâ ̣p pháp tiể u bang của quý vi về
̣ vấ n đề quan tro ̣ng này. Trong nô ̣i bô ̣ khu ho ̣c chánh Klein, chúng tôi chắ c
chắ n muố n có trách nhiê ̣m với ho ̣c sinh, gia đı̀nh và cô ̣ng đồ ng nhưng chúng tôi không ủng hô ̣ hê ̣ thố ng A-F là hê ̣ thố ng
đơn giản hóa sự phức ta ̣p trong viê ̣c đánh giá mô ̣t trường hoă ̣c hê ̣ thố ng trường ho ̣c. Mô ̣t chữ biể u tượng thứ điể m thì
không và sẽ không bao giờ đa ̣i diê ̣n cho tấ t cả những gı̀ xảy ra trong các trường ho ̣c và trong khu ho ̣c chánh của chúng ta.
Sau hế t, ho ̣c khu Klein sẽ tiế p tu ̣c chú tro ̣ng và dố c tâm vào tầ m nhıǹ chung của chúng ta là mỗi ho ̣c sinh bước vào với
mô ̣t hứa he ̣n và tố t nghiê ̣p với mô ̣t mu ̣c đıć h thực tế . Chúng tôi sẽ tiế p tu ̣c tham gia vào sự liên tu ̣c cải tiế n bởi vı̀ đó là
điề u phải làm cho ho ̣c sinh của chúng ta và dı ̃ nhiên không phải vı̀ sự phức ta ̣p của hê ̣ thố ng chấ m điểm nhằm giảm sự
hiế u ho ̣c của ho ̣c sinh và của cô ̣ng đồ ng Klein chúng ta qua mô ̣t chữ biể u tươ ̣ng cho thứ điể m.
Chân thành cám ơn sự ủng hô ̣ liên tu ̣c của quý vi vơ
̣ ́ i ho ̣c sinh và các giáo chức ho ̣c khu Klein. Như mo ̣i khi, nế u quý vi ̣
có thắ c mắ c hoă ̣c ý kiế n đóng góp, haỹ tâ ̣n du ̣ng hê ̣ thố ng “Let’s Talk” của Klein trên trang ma ̣ng của ho ̣c khu Klein.
Xin kın
̣ ̃ ng điề u tố t đe ̣p nhấ t trong năm mới!
́ h chúc quý vi như
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