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Hãy giữ m
• Xem GCPS TV trên các kê
   Comcast 
   Charter 
   BellSouth 
   Adelphia 
   * Kênh 97 không cần 
• Vào trang web của chúng t

• Đăng ký bản tin điện tử của GCPS. Đă
tháng này trên trang web của GCPS, h
mục thông tin điện tử (e-news.) 

• Tham dự buổi họp của Sở Giáo Dục, 
mỗi tháng. (Lịch của năm 2007 sẽ đượ

Xem thông tin thêm về thờ
CN  2   3    4   5    6  7
CN  2   3    4   5    6  7
Lời chú giải 
 Ngày khai trường và ngày bãi trường 

  Tháng Năm 

CN 2 3 4 5 6 7
CN 2 3 4 5 6 7
es - Vietnamese 

Ngày lễ học sinh được nghỉ  
ngày lễ 

  thi cuối kỳ của học sinh Phổ Thông Trung Học (Lớp 9-

 
ọp 

 
c 

 
sẽ trở 

 Ngày học bù ngày nghỉ do tuyết hay 
 Ngày tan trường sớm (Mẫu giáo-8)  

Ngày
12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày tan trường sớm tổ chức hai lần mỗi năm tại các 
trường tiểu học và trung học cơ sở để sắp xếp các buổi h
phụ huynh. Các trường sẽ kết thúc sớm hai tiếng.   

Lịch bao gồm ba ngày học bù các ngày có tuyết. Nếu 
trường đóng cửa vì thời tiết xấu, học sinh sẽ học bù vào cá
ngày sau: 
• Ngày đầu tiên trường đóng cửa— Học bù ngày 19/2 
• Ngày thứ hai trường đóng cửa — Học bù  ngày 19/3; và 
• Ngày thứ  ba trường đóng cửa — Học bù  ngày 24/5. 
Những ngày học bù ngày có tuyết nếu không sử dụng 
thành ngày nghỉ lễ của học sinh.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu thời tiết xấu làm trường phải đóng cửa hay bãi trường sớm, các 
thông cáo sẽ được phát sóng trên GCPS Television, hoặc trang web 
của hệ thống trường học (www.gwinnett.k12.ga.us), hoặc trên các đài 
tr
tr

------------------------------------------------------------------

ối liên hệ… 
nh truyền hình cáp: 
Kênh 24 
Kênh l 22 
Kênh 21 
Kênh 20* 
hệ thống chuyển kênh. 
ôi tại www.gwinnett.k12.ga.us 
ng ký bản tin điện tử hai kỳ mỗi 
oặc tìm đọc số mới nhất trong thư  

thường được tổ chức vào thứ Năm 
c ấn định vào tháng Một.) 

uyền hình, truyền thanh của khu vực  metro-Atlanta. Thông cáo 
ường  đóng cửa trọn ngày thường được phát sóng vào 6 giờ sáng. 

 i khóa biểu ở mặt sau. 

http://www.gwinnett.k12.ga.us/
http://www.gwinnett.k12.ga.us/
http://www.gwinnett.k12.ga.us/


 

 
            
 
 
 
 
 

 
Việc đi học đều đặn ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả học tập của học sinh. Đó là lý do tại sao việc học sinh đến trường mỗi ngày rất 
quan trọng, đặc biệt vào những ngày thi. Hiện diện trong những ngày thi là cơ hội cho học sinh trình bày những điều mình biết, cung cấp 
cho các giáo viên các thông tin quan trọng về việc học tập của mỗi học sinh. Dưới đây là bảng liệt kê các ngày thi cấp quốc gia, tiểu bang 
và của quận Gwinnett mà học sinh phải tham dự trong suốt niên học 2006-07. Tuy những ngày này được dành cho các kỳ thi, việc ghi nhớ 
rằng chỉ có một lượng nhỏ thời gian – dao động từ thời lượng it́ như một giờ cho đến hai giờ – là thời gian thực sự để làm bài thi trong 
ngày thi đã định, là rất quan trọng. Vui lòng sử dụng trang này để tham khảo khi thu xếp các cuộc hẹn hay thời gian ở ngoài trường. 
CÁC NGÀY THI CỦA KHỐI TIỂU HỌC 
9–13 tháng 10, 2006 Cognitive Abilities Test (CogAT) Lớp 1,3 và 5 
18–27 tháng 10, 2006 Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) Lớp 3 và 5 
22 tháng 1 – 2 tháng 3, 2007        Kỳ thi ACCESS cho học sinh đang học thêm tiếng Anh (ELLs)                     Học sinh đang học thêm   
                                                                                                                                                                                 tiếng Anh 
7 tháng 3, 2007 Kỳ thi Viết của tiểu bang Georgia Lớp 5 
20-30 tháng 3–2007 Kỳ thi Viết của tiểu bang Georgia                                            Lớp 3 
                                                (Học sinh sẽ thi mỗi phần thi trong khoảng thời gian nhất định vào ngày được chọn) 
10 và 11 tháng 4, 2007 Kỳ thi Gateway (Ngôn ngữ và Toán)  Lớp 4 
18–24 tháng 4, 2007 Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT) Lớp 3–5 
24–26 tháng 4, 2007 Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT) Lớp 1 và 2 
CÁC NGÀY THI CỦA KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 
9–13 tháng 10, 2006 Cognitive Abilities Test (CogAT) Lớp 8 
18–27 tháng 9, 2006 Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) Lớp 8 
17 tháng 1, 2007 Kỳ thi Viết của tiểu bang Georgia Lớp 8 
22 tháng 1 – 2 tháng 3, 2007        Kỳ thi ACCESS cho học sinh đang học thêm tiếng Anh (ELLs)                     Học sinh đang học thêm   
                                                                                                                                                                                 tiếng Anh 
5– 9 tháng 2, 2007 Iowa Algebra Aptitude Test Lớp 7 
10 và 11 tháng 4, 2007 Kỳ thi Gateway (Ngôn ngữ và Toán) Lớp 7   
18–24 tháng 4, 2007 Georgia Criterion-Referenced Competency Test (CRCT) Lớp 6–8 
7–18 tháng 5, 2007 Thi hết môn của môn học do tiểu bang Georgia qui định Học sinh học Đại số 1, Lớp 8 
 Ngày thi cuối kỳ của môn Đại số 1 sẽ được xác định. 
CÁC NGÀY THI CỦA KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
27 tháng 9, 2006 Thi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học tiểu bang Georgia, môn Viết Lớp 11  
18 tháng 10, 2006 PSAT (miễn phí cho lớp 10, có thu phí cho lớp 11 ) Lớp 10,  
   Lớp 11: không bắt buộc 
7–20 tháng 12, 2006 Thi hết môn của môn học do tiểu bang Georgia qui định, môn tự chọnLớp 9–12 
 Ngày thi cuối kỳ của các môn tự chọn sẽ được xác định. 
18–20 tháng 12, 2006 Thi cuối kỳ Lớp 9–12 
22 tháng 1 – 2 tháng 3, 2007        Kỳ thi ACCESS cho học sinh đang học thêm tiếng Anh (ELLs)                     Học sinh đang học thêm   
                                                                                                                                                                                 tiếng Anh 
26–29 tháng 3, 2007 Thi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học tiểu bang Georgia Lớp 11 
 (Ngôn ngữ, Toán, Khoa học, và Khoa học xã hội)  
16 và 18 tháng 4, 2007 Kỳ thi Gateway dành cho khối Phổ Thông Trung Học Lớp 10 
 (Ngôn ngữ, Khoa học, và Khoa học xã hội) 
7–18 tháng 5, 2007 Thi vào lớp chuyên (AP Exams) Học sinh AP  
7-18 tháng 5, 2007 Thi hết môn của môn học do bang Georgia qui định, môn tự chọn Lớp 9–12 
 Ngày thi cuối kỳ của các môn tự chọn sẽ được xác định. 
21–23 tháng 5, 2007 Thi cuối kỳ Lớp 9–12 
Chú ý: Các trường Phổ Thông Trung Học theo thời khóa biểu “Block Schedule” (học sinh học 4 môn trong mỗi học kỳ, mỗi ngày học 4 lớp, mỗi lớp kéo dài 90 phút) sẽ 

có thêm lần thi cho các kỳ thi hết môn học và thi cuối kỳ tổ chức vào tháng 10 hoặc tháng 3. Vui lòng liên hệ với nhà trường nếu có thắc mắc. 

* Trong khoản thời gian của kỳ thi ACCESS, học sinh đang học thêm tiếng Anh sẽ có ba bài thi (khoảng một giờ cho mỗi bài thi) nhằm đo lường độ thông thạo 
tiếng Anh trong các kỷ năng nghe, nói, đọc, viết và hiểu. 
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