
Dear Student Letter 

Về Bài Kiểm Tra Kĩ Năng Thiết Yếu 

Các học sinh thân mến, 

Em chuẩn bị bước vào một kì kiểm tra quan trọng để có thể tốt nghiệp. Kì thi này đuoẹc gọi là 
Bài Kiểm Tra Kĩ Năng Thiết Yếu. Để có thể nhận được bằng tốt nghiệp từ các trường ở bang 
Oregon, em phải cho thấy được khả năng Đọc, Viết, và Làm Toán của mình. Bởi vì em ở Mỹ 
dưới 5 năm, và đi học trường ở quê nhà, em được phép cho thấy kĩ năng bằng bài kiểm tra này. 
Chúng tôi thiết kế này tương tự như những bài kiểm tra cho học sinh Mỹ làm bằng tiếng Anh. 

Khi em nhận được bài thi, hãy nhớ đọc hướng dẫn thật kĩ từ đầu tới cuối trước khi bắt đầu làm 
bài. Bài kiểm tra này không giới hạn thời gian, nhưng em nên làm xong trong khoảng 1-3 buổi. 
Hãy nhớ rằng bài thi này được thiết kế riêng cho em để chi thấy kiến thức của em và kết quả sẽ 
được sử dụng để quyết định em có nhận được bằng tốt nghiệp hay không. Em phải làm cố gắng 
hết sức mình. 

Bài thi của em sau đó sẽ được chuyển cho giám thị  chấm. Người giám thị này thông thạo ngôn 
ngữ của em và được đào tạo đặc biệt để có thể chấm điểm cho em. Nếu giám thị nghĩ em gần 
như đạt được các yêu cầu về kĩ năng, họ có thể trả bài lại cho em kèm theo những nhận xét hữu 
ích để em có thể làm lại và nộp lại lần nữa. Hãy xem bảng hướng dẫn chấm điểm để biết chúng 
tội dựa trên những phương diện gì để chấm điểm đậu. 

Để có thể hoàn tất các yêu cầu cho tốt nghiệp, em bắt buộc phải hoàn thành hai bài thi cho 
phần Viết, hai bài thi cho phần cho phần Đọc, và hai bài thi cho phần Toán. 

Nếu em có câu hỏi gì, đừng ngại ngùng hỏi giám thị coi thi. Chúng tôi mong em sẽ hoàn thành bài thi tốt.  

 


