
HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

Truy cập Báo cáo Điểm của Tiểu bang trên ParentVUE của Synergy
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Báo cáo điểm điện tử cho CAASPP và ELPAC hiện có sẵn trong hệ thống ParentVUE.

Chương trình kiểm tra toàn tiểu bang CAASPP về nghệ thuật ngôn ngữ Anh ngữ và toán học được sắp xếp
cho học sinh lớp 3-8 và lớp 11. Học sinh lớp 5, 8 và 12 cũng tham dự Kỳ thi Khoa học California (CAST).

Để biết thêm thông tin về cách hiểu báo cáo điểm CAASPP,  truy cập tới  ca.startingsmarter.org.

Bài kiểm tra ELPAC của tiểu bang được đề ra cho người học Anh ngữ ở bất kỳ cấp lớp nào và đo lường 
trình độ thông thạo Anh ngữ. Bạn sẽ chỉ thấy kết quả ELPAC nếu học sinh của bạn là người học Anh ngữ.

Để biết thêm thông tin về việc hiểu báo cáo điểm ELPAC, truy cập tới  elpac.startingsmarter.org.

Nếu bạn không có tài khoản ParentVUE hoặc cần hỗ trợ truy cập ParentVUE, vui lòng đến văn phòng             
trường học của con bạn để được hỗ trợ. Báo cáo điểm của tiểu bang không thể được xem trong ứng dụng           
cho iOS và Android.

Bấm vào tên bài kiểm tra xem báo cáo điểm bạn muốn xem. Điểm số gần đây nhất được liệt kê đầu tiên.              
Nếu có nhiều liên kết cho mỗi bài kiểm tra, nhấp vào liên kết cho năm và lớp mà bạn muốn xem kết quả. 
Một lần bạn bấm vào tên bài kiểm tra, một cửa sổ sẽ mở ra với bản sao PDF của báo cáo điểm. 

Báo cáo điểm ELPAC được có tên là ESA. 
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1 Để xem báo cáo điểm CAASPP và/hoặc ELPAC,  hãy đăng nhập vào ParentVUE  bằng thông tin đăng nhập                  
của bạn.
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Phía bảng kê khai bên trái, bấm vào State Tests.
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https://ca-egusd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
ca.startingsmarter.org
elpac.startingsmarter.org



