LỊCH CÁC NGÀY THI NIÊN HỌ̣C 2009–10
_________________________________________________________________________________________
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 2009–10. 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
21–25 tháng 9, 2009
19–28 tháng 10, 2009
19 tháng 1 – 1 tháng 3, 2010
3 tháng 3, 2010
15–26 tháng 3, 2010
*14–16 tháng 4, 2010
*19–23 tháng 4, 2010

Cognitive Abilities Test (CogAT)
Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)
Kỳ thi ACCESS cho học sinh đang học thêm tiếng Anh (ELLs)

Lớp 1, 3, và 5
Lớp 3 và 5
Học sinh đang học thêm
tiếng Anh
Kỳ thi Viết của tiểu bang Georgia
Lớp 5
Kỳ thi Viết của tiểu bang
Lớp 3
(Học sinh sẽ thi mỗi phần thi trong khoảng thời gian nhất định vào ngày được chọn)
Georgia Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT)
Lớp 1 và 2
Georgia Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT)
Lớp 3–5

CÁC NGÀY THI CỦA KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ
21–25 tháng 9, 2009
19–28 tháng 10, 2009
19 tháng 1 – 1 tháng 3, 2010

Cognitive Abilities Test (CogAT)
Iowa Tests of Basic Skills (ITBS)
Kỳ thi ACCESS cho học sinh đang học thêm tiếng Anh (ELLs)

20 tháng 1, 2010
*19–23 tháng 4, 2010
12 tháng 5, 2010

Kỳ thi Viết của tiểu bang Georgia
Georgia Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT)
Kỳ Thi Cuối Khóa Tiểu Bang Georgia
(Chỉ áp dụng cho môn Đại Số Kết Hợp Tăng Cường I)
*Các ngày thi được chuyển đổi để tránh việc thi ngay lập tức sau kỳ nghỉ xuân.

Lớp 8
Lớp 8
Học sinh đang học thêm
tiếng Anh
Lớp 8
Lớp 6–8
Lớp 8

CÁC NGÀY THI CỦA KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
30 tháng 9, 2009
14 tháng 10, 2009

Thi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học bang Georgia, môn Viết
PSAT (miễn phí cho lớp 10, có thu phí cho lớp 11)

16–18 tháng 12, 2009

Thi hết môn của môn do bang Georgia qui định, môn chỉ định
Ngày thi hết môn nhất định của các môn chỉ định sẽ được xác định.
Thi cuối kỳ (Final exam)
Kỳ thi ACCESS cho học sinh đang học thêm tiếng Anh (ELLs)

16–18 tháng 12, 2009
19 tháng 1– 1 tháng 3, 2010
22–25 tháng 3, 2010
20 và 22 tháng 4, 2010
3–14 tháng 5, 2010
10–21 tháng 5, 2010
24–26 tháng 5, 2010

Thi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học tiểu bang Georgia
(Ngôn ngữ, Toán, Khoa học và Khoa học xã hội)
Kỳ thi Gateway dành cho khối Phổ Thông Trung Học
(Khoa học/Ngôn ngữ và Khoa học xã hội/Ngôn ngữ)
Thi vào lớp chuyên (AP Exams)
Thi hết môn của môn do bang Georgia qui định, môn chỉ định
Ngày thi hết môn nhất định của các môn chỉ định sẽ được xác định.
Thi cuối kỳ

Lớp 11
Lớp 10
Lớp 11 không bắt buộc
Lớp 9–12
Lớp 9–12
Học sinh đang học thêm
tiếng Anh
Lớp 11
Lớp 10
Học sinh AP
Lớp 9–12
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 khoảng 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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