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Thân Gởi Các Học Sinh Trung Học:  

 
Mùa xuân này các em sẽ dự kỳ thi thẩm định Smarter Balanced môn Văn Học nghệ thuật và/hoặc toán. Kỳ thi 
này là một cách hay để thử xem các em đã sẵn sàng học những lớp ở bậc đại học trong hai môn đó hay chưa.  

 
Điểm các em nhận được tương đồng với “Mức Thành Đạt” (từ 1 đến 4). Biết được mức thành đạt của mình sẽ 
giúp các em chọn những lớp ở trung học sẽ chuẩn bị tốt nhất cho các em được thành công sau khi tốt nghiệp. 

 
Trường của các em có thể vào xem điểm của các em, bằng điện tử, chỉ vài tuần sau khi làm bài thi. Các em sẽ 
nhận được bản in điểm Smarter Balanced của khu học chánh gởi trước tháng Chín.  
  
Nếu điểm của các em ở Mức 3 hoặc 4, có thể các em sẽ không phải thi tuyển sinh và không phải học những lớp 
phụ tốn kém nếu các em ghi danh vào trường đại học trong năm các em tốt nghiệp trung học. Có hơn 220 
trường đại học công và tư, viện đại học, và trường đại học cộng đồng và cao đẳng kỹ thuật trong khắp cả nước 
chấp nhận cho học sinh dùng điểm Smarter Balanced để chứng tỏ các em đã sẵn sàng vào đại học. Muốn xem 
danh sách tất cả những trường đại học có tham gia, hãy vào http://bit.ly/SBA-HigherEd.  

 
Nếu các em dự một hay nhiều kỳ thi Smarter Balanced ở lớp 10 và đạt được điểm ở mức 3 hoặc 4, thì lên lớp 
11 các em không cần phải thi lại nữa. Nếu các em không đạt được điểm ở mức 3 hoặc 4 ở lớp 10, thì lên lớp 11 
các em sẽ phải thi lại. 

 
Nếu các em đạt được điểm ở Mức 2, hãy hỏi lại xem trường trung học của các em có lớp “Dự Bị Đại Học” môn 
Văn Học nghệ thuật hoặc toán hay không. Những lớp học chuyên sâu một năm được lập ra để giúp cho học sinh 
chuẩn bị sẵn sàng học đại học và đi làm vào lúc các em tốt nghiệp trường trung học. Các em vẫn có thể không 
cần thi tuyển sinh và học các lớp phụ ở bất cứ trường nào trong số 34 trường đại học cộng đồng và cao đẳng kỹ 
thuật của Washington nếu các em đạt điểm B hoặc cao hơn trong lớp Dự Bị và ghi danh trong năm các em tốt 
nghiệp trung học. 

 
Nếu điểm của các em ở Mức 1, thì các em chưa sẵn sàng để học đại học. Hãy liên lạc với trường của các em để 
được giúp đỡ riêng cần thiết. Có thể các em cần phải học những lớp phụ nếu các em muốn vào đại học. 
  
Để tìm hiểu thêm, xin xem www.wsac.wa.gov/college-readiness. Nếu các em có thắc mắc, hãy nói chuyện với 
giáo viên, cố vấn ở trường trung học, hoặc giám đốc trung tâm huấn nghệ. 
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