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ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
1. Làm thế nào để học sinh biết họ có thể thực hiện và đậu các bài kiểm tra?

Nếu học sinh có thể đọc, viết, nói và nghe thông thạo một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh, họ
nên xem xét việc thi thử. Trả lời các câu hỏi dưới đây để xem bạn có thể làm gì:

Tôi có thể 
làm điều 

này RẤT dễ 
dàng 

Tôi có thể 
làm điều 

này KHÁ 
dễ dàng 

Tôi 
KHÔNG 
THỂ làm   

điều này dễ 
dàng 

Tôi có thể hiểu ý của những chủ đề quen thuộc được thể 
hiện qua các cụm từ, câu ngắn, và những mẫu câu thường 
xuyên được sử dụng.[Nghe] 

  
Tôi có thể hiểu ý chính và một số chi tiết trong các văn bản 
đơn giản có chứa từ ngữ quen thuộc. [Đọc hiểu]   
Tôi có thể trao đổi thông tin với người khác về công việc, 
các chủ đề và hoạt động quen thuộc. [Giao tiếp giữa người 
với người] 

  
Tôi có thể sử dụng một loạt các cụm từ và câu để cung cấp 
thông tin cơ bản về các chủ đề quen thuộc. [Thực hành 
nói] 

  
Tôi có thể viết mô tả đơn giản và những tin nhắn ngắn và 
yêu cầu hoặc cung cấp thông tin về các chủ đề quen thuộc. 
[Viết] 

  
 Nếu bạn trả lời tôi không thể làm tất cả các điều này một cách dễ dàng ở các câu hỏi, bạn nên

xem xét việc học các kĩ năng này nhiều hơn nữa và đăng ký cho việc thi thử trong tương lai.
 Nếu bạn trả lời tôi có thể làm điều này khá dễ dàng cho tất cả các câu hỏi, bạn sẽ có thể kiếm

được 1 đến 2 tín chỉ.
 Nếu bạn trả lời tôi có thể làm điều này rất dễ dàng cho tất cả các câu hỏi, bạn sẽ có thể kiếm

được 3 đến 4 tín chỉ.

2. Ai có thể thực hiện bài kiểm tra ngoại ngữ?
Học sinh ở Everett Public Schools từ lớp 7 đến lớp 12 đều có thể đăng ký tham gia thi. Tất cả học
sinh phải đăng ký và nộp lệ phí 10 đô la cho thủ quỹ tại trường của họ trong cửa sổ đăng ký vào mùa
thu hoặc mùa xuân.

ĐĂNG KÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM THI 
3. Ngày thi năm 2018-19 là khi nào?

Ngày kiểm tra vào mùa thu là ngày 14 tháng 11 và vào mùa xuân là ngày 13 tháng 3 ở tất cả các cấp 
trung học và đại học.

4. Khi nào các học sinh có thể đăng kí dự thi?
Đăng ký mùa thu là từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 12 tháng 10 cho kỳ thi ngày 14 tháng 11. Việc đăng 
ký mùa xuân là ngày 14 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 cho kỳ thi ngày 13 tháng 3. Đăng ký trễ sẽ 
không được chấp nhận.

5. Học sinh đăng kí và thực hiện bài kiểm tra ở đâu?
Học sinh sẽ được yêu cầu phải điền vào bảng câu hỏi nhanh về trình độ trước khi đăng ký và nộp lệ
phí thi 10 đô la cho thủ quỹ của trường. Việc kiểm tra sẽ diễn ra tại mỗi ngôi trường cấp 2 và cấp 3.



Tín Chỉ cho Trình Độ Ngoại Ngữ  
Các Câu Hỏi Thường Gặp Năm 

2018-19 

B ộ  p h ậ n  C h ư ơ  n g  t r ì n h  G i á o  d ụ c ,  K i ể m  t r a  v à  Đ ặ c  
b i ệ t  0 9 / 0 1 / 2 0 1 8 

   Các câu hỏi thường gặp FAQs về Ngoại ngữ © 2016  bởi  Everett Public Schools được tạo sẵn tại  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internatio
License. 

KIỂM TRA NGOẠI NGỮ 
6. Ngôn ngữ nào sẽ được kiểm tra?

Chúng tôi sẽ cố gắng bao gồm tất cả các ngôn ngữ. Học sinh thông thạo một ngôn ngữ không thường
được nhắc đến ở United States nên đăng ký vào tháng Mười trong trường hợp phải mất thêm thời gian
để tìm một bài kiểm tra.

TÍN CHỈ VÀ QUYỀN LỢI 
7. Học sinh có được bao nhiêu tín chỉ bằng cách chứng tỏ sự thông thạo qua các kỹ năng đọc,

viết, nói và nghe?
Học sinh sẽ có thể kiếm được tối đa bốn tín chỉ, tùy thuộc vào mức độ thành thạo mà họ thể hiện khi
được kiểm tra đọc, viết, nghe và nói. Các tín chỉ sẽ được trao dựa trên trình độ thấp nhất được thể
hiện qua các kỹ năng đó, do đó điều quan trọng là học sinh có sự vững chắc trong cả bốn kĩ năng.

8. Lợi ích của việc thực hiện bài kiểm tra này là gì?
Học sinh sẽ đạt các tín chỉ ở trường trung học dựa trên mức độ thông thạo, có thể đáp ứng yêu cầu về
tín chỉ ngoại ngữ để tốt nghiệp, và có thể đủ điều kiện nhận Seal of Biliteracy trong bằng tốt nghiệp.

9. Làm thế nào để học sinh thêm được các tín chỉ vào bảng điểm của họ?
Kết quả thi sẽ không được tự động thêm vào bảng điểm của học sinh . Học sinh và gia đình của họ có
thể gửi lại lá thư của quận (được gửi tới sau khi kiểm tra) tới cố vấn viên hoặc người đăng ký của
trường để yêu cầu thêm tín chỉ trình độ ngoại ngữ vào bảng điểm. Học sinh (những người đã kiểm tra
tại các địa điểm khác) và gia đình họ có thể hoàn thành mẫu đơn 2415P của quận để yêu cầu chấp
thuận tín chỉ trình độ thông thạo ngoại ngữ, đính kèm các bảng điểm gốc và tài liệu chính thức cho
người đăng ký hoặc cố vấn của trường. Tín chỉ sẽ được cấp với mức độ Satisfactory-Thỏa mãn(S).
Một khi đã được thêm vào bảng điểm, tín chỉ không thể bị gỡ bỏ.

10. Seal of Biliteracy là gì?
Học sinh nào chứng minh được sự thông thạo qua các bài kiểm tra ngoại ngữ ở trình độ trung cấp có
thể hội đủ điều kiện để nhận Seal of Biliteracy trong bằng tốt nghiệp trung học nếu họ cũng đáp ứng
tất cả các yêu cầu về môn Anh ngữ (ELA), bao gồm vượt qua bốn lớp học tiếng Anh phổ thông và
đậu bài kiểm tra cân bằng thông minh ELA của tiểu bang .

CHI PHÍ KIỂM TRA 
11. Chi phi kiểm tra là bao nhiêu?

Học sinh và gia đình của họ có trách nhiệm thanh toán lệ phí thi là 10 đô la vào thời điểm đăng ký.

12. Nếu không hài lòng với kết quả của mình, tôi có thể kiểm tra lại không? Chi phí kiểm tra lại
sẽ cao hơn không?
Có, bạn có thể kiểm tra lại. Nếu bạn chọn thi lại trong cùng một năm học, bạn phải trả toàn bộ chi
phí của bài kiểm tra, thay đổi từ bài kiểm tra này sang bài kiểm tra khác. Điều quan trọng là hãy
xem xét trình độ của bạn ở tất cả các kĩ năng trước khi đăng ký. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thành
thạo hơn ngôn ngữ này trong học kỳ hai, bạn có thể xem xét chờ đợi kì thi vào mùa xuân.

CHUẨN BỊ KIỂM TRA 
13. Tôi chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng

Đức, tiếng Do Thái, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha (bài kiểm tra
AVANT) như thế nào?
Học sinh có thể:
a. Đọc Hướng dẫn cho Người kiểm tra tại https://avantassessment.com/stamp4s/test-taker-guide
b. Xem trang hai cuốn Điểm chuẩn và Hướng dẫn Tự Đánh Giá  tại

https://avantassessment.com/stamp4s/benchmarks-rubric-guide
c. Làm một bài kiểm tra mẫu tại https://stamp4s.avantassessment.com/avant/do/samplelogin
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14. Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho các ngôn ngữ được kiểm tra bằng các bài kiểm tra
khác?
Học sinh nên:
a. Chuẩn bị để thể hiện những gì họ biết với các kĩ năng nói, nghe và viết các nội dung, như mô tả

một vấn đề, nói về một sự kiện, viết một lá thư, và trình bày một sự việc.
b. Đảm bảo rằng họ có thể thể hiện sự trôi chảy với cách họ sử dụng và kiểm soát ngôn ngữ, vì họ

sẽ được điểm về giao tiếp, sự tiếp thu, diễn đạt, hiểu biết về các chủ đề nhất định, ngữ pháp, từ
vựng và chính tả.

c. Để có thêm ý tưởng, học sinh có thể xem lại các ý tưởng chuẩn bị cho các bài kiểm tra được liệt
kê ở trên.

15. Làm thế nào để biết tôi đã sẵn sàng để tham gia một bài kiểm tra ngoại ngữ?
Trình độ thông thạo ngôn ngữ của học sinh nên ở trình độ trung cấp-trung bình để đạt được bốn tín
chỉ. Để biết mức độ thành thạo của học sinh có thích hợp để thi thử và để xem các ý tưởng có ích
khác liên quan đến bài kiểm tra, học sinh có thể xem lại danh sách các chủ đề và kỹ năng tại
https://www.actfl.org/global_statements bằng cách nhấp vào hộp Trung cấp-Trung bình cho mỗi
phương thức: giao tiếp cá nhân, trình bày bằng cách nói, viết bài trình bày, nghe hiểu bài thuyết trình
và thuyết trình. Sau đó, học sinh nên nhấp vào các liên kết được bổ sung trong các hộp và xem lại các
câu lệnh "Có thể làm" ở Cấp Trung cấp-Trung bình và Các cấp khác.

16. Điều gì xảy ra nếu tôi không làm tốt bài kiểm tra?
Học sinh sẽ có nhiều cơ hội và nên chuẩn bị cho ngày kiểm tra tiếp theo để tăng điểm của mình. Lưu
ý rằng lệ phí đăng ký sẽ tăng lên mức phí thi thực tế nếu bạn quyết định thi lại cùng một bài kiểm tra
ngôn ngữ trong cùng một năm học.

KẾT QUẢ KIỂM TRA 
17. Tôi sẽ tìm hiểu về kết quả kiểm tra của mình như thế nào?

Học sinh sẽ nhận được một lá thư từ quận thông báo cho họ về kết quả kiểm tra, mức độ thành thạo và
số tín chỉ trung học hợp lệ. Số tín chỉ học sinh nhận được dựa trên điểm thành thạo thấp nhất trong
bốn kĩ năng(đọc, viết, nghe, nói).

CÁC CÂU HỎI KHÁC 
18. Nếu tôi vẫn còn thắc mắc?

Câu hỏi về:
 Đăng kí thi một ngôn ngữ cụ thể, truy cập trang  WLA@everettsd.org
 Tín chỉ của trường trung học, liên hệ với nhân viên tư vấn của trường
 Yêu cầu đăng kí, liên hệ với thủ quỹ của trường cấp 3 hoặc quản lí của trường cấp 2




