ผูป้ กครองหลายคนกังวลเรื่ องผลกระทบจากการสอบตามมาตรฐานภาคบังคับที่รัฐกาหนดให้บุตรหลานของตนต้องเข้าทดสอบ ดังนั้น
California Teachers Association
จึงนาเสนอข้อมูลซึ่งจะช่วยให้ผปู ้ กครองทราบถึงสิ ทธิ์ในการเลือกให้บุตรหลานของตนไม่ตอ้ งเข้าร่ วมในการสอบที่มีความเสี่ ยงสู ง
ระบบ CAASPP คืออะไร California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP)
เป็ นระบบการประเมินผลของรัฐที่มีท้งั ภาคบังคับและภาคทางเลือก ขณะนี้ การสอบภาคบังคับมีดว้ ยกันสามแบบ ได้แก่ Smarter Balanced
Assessments, California Alternate Assessments และ California Science Assessments โดย Smarter
Balanced Assessments ได้แก่วิชาคณิ ตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนเกรด 3 จนถึงเกรด 8 และ
11 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAASPP โปรดไปที่ http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca
ผูป้ กครองจะเลือกให้บุตรหลานของตนไม่ตอ้ งเข้าร่ วมการสอบของรัฐได้หรื อไม่ ได้ มาตราที่ 60615 แห่ ง California Education Code
อนุญาตให้ผปู ้ กครองหรื อบิดามารดาส่ งคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั เจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนเพื่อยกเว้นไม่ให้บุตรหลานของตนเข้าร่ วมการประเมินภาคบังคับข
องรัฐไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน นอกจากนี้ มาตราที่ 852 ในหมวดที่ 5 แห่ง California Code of Regulations
ยังกาหนดให้ผปู้ กครองหรื อบิดามารดาสามารถส่ งคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั โรงเรี ยนเป็ นรายปี เพื่อไม่ให้บุตรหลานของตนต้องเข้าร่ วมการประเมิน
CAASPP ประจาปี การศึกษาของโรงเรี ยนไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้อีกด้วย
ผูป้ กครองจะเลือกให้บุตรหลานของตนไม่ตอ้ งเข้าร่ วมการสอบตามมาตรฐานได้อย่างไร โปรดตรวจสอบข้อกาหนดเฉพาะในเขตที่โรงเรี ยนของคุณตั้งอยู่
แต่โดยปกติแล้ว ผูป้ กครองจะเขียนจดหมายถึงผูอ้ านวยการหรื อครู ใหญ่โดยแจ้งให้พวกเขาทราบว่าในปี นี้ บุตรหลานของตนจะไม่เข้าร่ วมการสอบที่กาหนด
(ระบุชื่อการสอบ) และขอให้โรงเรี ยนจัดเตรี ยมกิจกรรมทางการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพให้กบั บุตรหลานระหว่างช่วงสอบ
การเลือกไม่เข้าสอบจะมีผลกระทบต่อเกรดหรื อสถานะทางการศึกษาของบุตรหลานอย่างไร ขณะนี้
ไม่มีผลกระทบในเชิ งบังคับจากภาครัฐสาหรับนักเรี ยนที่ไม่เข้า Smarter Balanced Assessments หรื อการประเมินอื่นๆ
ที่อยูใ่ นภาคบังคับของรัฐ
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การเลือกไม่เข้าสอบถูกกฎหมายหรื อไม่ ถูกกฎหมาย ขณะที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกาหนดให้รัฐต่างๆ
จัดการสอบเหล่านี้ ให้กบั นักเรี ยนที่เข้าเกณฑ์จานวนอย่างน้อย 95% แต่ Every Student Succeeds Act (ESSA)
ก็กาหนดให้ผปู้ กครองมีสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธการสอบในรัฐที่มีกฏหมายเลือกไม่เข้าสอบ โดยมาตราที่ 60615 แห่ง California Education Code
อนุญาตให้ผปู ้ กครองหรื อบิดามารดาส่ งคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั เจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนเพื่อยกเว้นไม่ให้บุตรหลานของตนเข้าร่ วมการประเมินภาคบังคับ
ของรัฐไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน และมาตราที่ 852 ในหมวดที่ 5 แห่ ง California Code of Regulations
ยังกาหนดให้ผปู้ กครองหรื อบิดามารดาสามารถส่ งคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั โรงเรี ยนเป็ นรายปี เพื่อไม่ให้บุตรหลานของตนต้องเข้าร่ วมการประเมิน
CAASPP ประจาปี การศึกษาของโรงเรี ยนไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้อีกด้วย
ขณะที่จดั การสอบ บุตรหลานของฉันจะทาอะไร นักเรี ยนส่ วนใหญ่จะได้รับมอบหมายให้ทากิจกรรมทางการศึกษาอย่างอื่นในช่วงเวลาดังกล่าว
จะเป็ นอย่างไรหากผูป้ กครองส่ งคาขอไม่เข้าสอบหลังจากที่การสอบ CAASPP เริ่ มขึ้นแล้ว หากมีการส่ งคาขอของผูป้ กครองหลังจากที่เริ่ มสอบแล้ว
จะมีการคานวณคะแนนการสอบที่แล้วเสร็ จและจะมีการรายงานผลไปยังผูป้ กครองหรื อบิดามารดา โดยจะมีการนามารวมในคะแนนของนักเรี ยนอีกด้วย
การเลือกไม่เข้าสอบจะทาให้โรงเรี ยนหรื อเขตของฉันเสี ยค่าใช้จ่ายหรื อไม่ ตาม ESSA
รัฐบาลกลางอาจหักเงินที่จะให้กบั รัฐซึ่งมีนกั เรี ยนเข้าสอบในอัตราน้อยกว่า 95% และส่งเสริ มให้รัฐจัดทามาตรการเชิ งบังคับที่จะใช้ในท้องถิ่นของตนเอง
แต่จนถึงขณะนี้ รัฐบาลกลางก็ยงั ไม่มีการหักเงินสนับสนุนจากรัฐใดๆ และปั จจุบนั
แคลิฟอร์เนี ยก็ยงั ไม่มีมาตรการเชิ งบังคับประจารัฐสาหรับเขตในท้องถิ่นที่โรงเรี ยนตั้งอยูซ่ ่ ึ งไม่มีนกั เรี ยนเข้าสอบตามเป้ า
จุดยืนที่ CTA มีต่อการสอบคืออะไร CTA เชื่ อว่าการประเมินควรใช้เพื่อรายงานผลการสอนและพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน
โดยไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นตัวชี้วดั สาหรับนักเรี ยนหรื อโรงเรี ยน การทดสอบของรัฐต้องเหมาะกับอายุและสาขาวิชา
รวมถึงต้องไม่แสดงถึงอคติทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ภาวะเศรษฐกิจสังคม และภาษาศาสตร์ ทั้งนี้
การสะท้อนถึงความสัมฤทธิ์ผลและการพัฒนาที่แท้จริ งของนักเรี ยนจะดาเนิ นการผ่านการวัดผลที่หลากหลายเสมอและจะให้ความสาคัญกับคะแนนสอบเพียงครั้ง
เดียวไม่ได้
ฉันจะสนับสนุนการเรี ยนรู้ผ่านการสอบได้อย่างไร ติดต่อและแบ่งปั นมุมมองของคุณกับสมาคมการศึกษา, PTA,
สภาโรงเรี ยนและกรรมการโรงเรี ยนในท้องถิ่นของคุณ นอกจากนี้ ทางานร่ วมกับครู และผูป้ กครองในเขตของคุณเพื่อพัฒนา Local Control
Accountability Plan (LCAP) โดยให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ในการสอบ
ฉันจะดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมผ่านองค์กรต่างๆ เช่น CTA (www.cta.org), National Education
Association (www.nea.org), FairTest (www.fairtest.org), Parents Across America
(www.parentsacrossamerica.org) และ United Opt Out (www.unitedoptout.com)
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