
Thân gởi Phụ huynh/Người giám hộ: 

Thư này để thông báo quý vị là mọi học sinh ở Massachusetts đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
mô tả trong mẫu đính kèm, ngoài ra còn phải đáp ứng mọi điều kiện đòi hỏi về tốt nghiệp tại địa 
phương, mới được cấp bằng tốt nghiệp trung học. 

Con em quý vị chưa đáp ứng được những điều đòi hỏi để tốt nghiệp ghi dưới đây:  
_______________________________________________________________________

Cơ hội kế tiếp để tham dự kỳ thi MCAS là: 
_______________________________________________________________________

Học sinh có quyền dự thi bao nhiêu lần cũng được nếu cần trong thời gian theo học trường trung 
học và sau đó. Tôi mạnh mẽ khuyến khích học sinh nào chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn tiểu 
bang để tốt nghiệp, hãy tham dự cơ hội thi sắp tới. Nếu con em quý vị không đáp ứng được các 
phần kiểm tra của các yêu cầu Thẩm định mức Thành thạo, khả năng cháu tốt nghiệp cùng thời 
gian với lớp có thể bị ảnh hưởng. Nếu con em quý vị lựa chọn không lợi dụng cơ hội này, xin vui 
lòng điền và ký tên Mẫu Không tham dự kỳ thi MCAS đính kèm và gởi lại cho tôi.  

Tôi cũng muốn quý vị biết rằng trường chúng tôi đã thiết lập những chương trình học hỗ trợ để 
giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi. Thông tin về các chương trình này có sẵn tại 
______________________.

Ngoài ra, tôi muốn thông báo để quý vị biết rằng học sinh cũng có thể đáp ứng những đòi hỏi về 
khảo thí của tiểu bang qua tiến trình Thượng tố về Năng lực MCAS (MCAS Performance 
Appeals process), được lập ra để học sinh chứng minh qua quá trình học tập rằng mình đã đáp 
ứng được hoặc đã vượt quá tiêu chuẩn tốt nghiệp, ngay cả khi học sinh đã nhiều lần không thể 
chứng minh được qua các kỳ thi MCAS. 

Nếu quý vị có điều gì muốn hỏi về những cơ hội dự thi hoặc những lựa chọn khác, xin liên lạc 
phòng hướng dẫn trung học hoặc văn phòng của tôi. Dưới đây là những thông tin để liên lạc với 
chúng tôi:

 Tên và chức vụ của người để liên lạc: _________________________________________
 Điện thoại: ______________________________________________________________
 Điện thư (Email): _________________________________________________________

Tôi tin rằng cùng làm việc với nhau, chúng ta có thể giúp học sinh thành công. Cám ơn sự cộng 
tác của quý vị. 

Kính chào,

______________________
Hiệu trưởng 


