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          Tháng Tám, 2018 

 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Trong học kỳ mùa xuân vừa rồi, con quý vị đã làm bài kiểm tra mức độ sẵn sàng và đánh giá xét tuyển đại học của tiểu 
bang.  Học sinh lớp chín làm bài kiểm tra PSAT 9, học sinh lớp mười làm bài kiểm tra PSAT 10, và học sinh lớp mười 
một làm bài kiểm tra SAT.   Các bài kiểm tra thuộc College Board này, được điều chỉnh nhất quán với các Tiêu chẩn Học 
thuật của Colorado, có chấm điểm ở cả lĩnh vực Đọc hiểu và Viết luận dựa vào Dẫn chứng (EBRW) và Toán. Gửi kèm 
theo đây là báo cáo kết quả kỳ thi College Board của con quý vị.  

Điểm số của con quý vị mô tả thành tích trong lĩnh vực EBRW và Toán cũng như xác định các khía cạnh cần phát triển. 
Các bài kiểm tra PSAT 9, PSAT 10, và SAT cũng cho biết tiến bộ về học tập so với các ngưỡng sẵn sàng cho bậc đại học 
và nghề nghiệp cụ thể, có trong bảng dưới đây. 

  
EBRW Toán 

PSAT 9 410 450 
PSAT 10 430 480 

SAT 480 530 
 

Nếu học sinh đạt điểm cao hơn ngưỡng yêu cầu, học sinh đó được coi là có tiến bộ theo đúng kế hoạch để sẵn sàng cho 
bậc đại học khi tốt nghiệp trung học.  Phiếu điểm của học sinh tóm tắt mức thành tích hiện tại của học sinh và mô tả 
những bước tiếp theo để chuẩn bị tốt hơn cho bậc đại học và nghề nghiệp. 

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với giáo viên, cố vấn học đường, hay hiệu trưởng của con quý vị. 

 
Trân trọng, 

 

Hiệu Trưởng 

 
 

 

        
 


