
          
 
 

 

Kính gởi Phụ huynh/ Giám hộ: 

Các em học sinh lớp 9 sẽ làm bài kiểm tra ACT Explore và các em học sinh lớp 10 sẽ 

làm bài kiểm tra ACT Plan vào ngày Thứ tư ngày 22 tháng 10.  Xin lưu ý, vào ngày  

22 tháng 10 các học sinh lớp 9, 10, và 12 chỉ học vào buổi sáng đúng theo thời khóa 

biểu ra về sớm của ngày Thứ tư.    

Các em học sinh lớp 11 sẽ không đến trường vào ngày 22 tháng 10. Ngày này đã ghi 

không đúng như ngày 29 tháng tư trong lịch học ban đầu của trường trong niên học 

2014-2015 của Các Trường Công Lập DesMoines.  Tất cả các học sinh sẽ đến trường 

như thường lệ vào ngày 29 tháng tư .  Lịch học điều chỉnh vào ngày 17 tháng 6, 2014  

đã sửa lại đúng ngày nằm ở mặt sau của lá thư này.   

Các Trường Công Lập DesMoines sẽ quản lý bài kiểm tra ACT cho các học sinh lớp 

11 vào ngày Thứ ba 28 tháng tư.  Xin lưu ý là học sinh lớp 11 chỉ học buổi sáng vào 

ngày 28 tháng tư.  Tất cả học sinh lớp 9, 10, và 12 sẽ không đến trường vào ngày 28 

tháng tư.   

Những bài kiểm tra Explore, Plan, và ACT đo lường tài năng và sự hiểu biết về Anh 

ngữ, toán, đọc, và khoa học.  Con em của quí vị có thể theo dõi tiến bộ của sự sẵn 

sàng đối với sự nghiệp và đại học bằng cách làm những bài thi này.   Kết quả của bài 

thi sẽ được dùng  để giúp học sinh quyết định kế hoạch giáo dục cho tương lai.  Kiểm 

tra trong khi học trung học giúp học sinh chọn các lớp hổ trợ kế hoạch tương lai của 

chúng  và giúp chúng đi đúng hướng để tốt  nghiệp. Quí vị có thể vào trang web  

www.explorestudent.org để biết thêm tin tức về bài kiểm tra Explore, và trang web 

www.planstudent.org  đế biết thêm tin tức về bài kiểm tra Plan, và trang web 

www.actstudent.org  để biết thêm tin tức về bài kiểm tra ACT . 

Xin ghi chú vào lịch của bạn: 
 

Ngày 22 tháng 10, 2014 –lớp  9, 10, & 12 sẽ đến trường và được về sớm 

Ngày 22 tháng 10, 2014 – lớp 11 – Không học 

Ngày 28 tháng 4, 2015–lớp 11 sẽ đến trường và được về sớm 

Ngày 28 tháng 4, 2015–lớp  9, 10, & 12 – Không học 

 

Xin liên lạc tôi nếu có bất kỳ câu hỏi gì. 

Cám ơn 

Think. Learn. Grow. 

 



 

Bản sửa Lịch trình học niên 2014-15  

 


