
 

Cẩm nang Hướng dẫn Phụ huynh về các Bài Thi Thẩm định 
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SAT (Kiểm tra Năng khiếu Học tập) 

Các bài thẩm định cung cấp thông tin giá trị cho học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục, cho thấy liệu học sinh đã 
thông thạo các tiêu chuẩn về nội dung học tập và trình độ cấp lớp cũng như theo đúng tiến độ để tốt nghiệp với tâm 
thế sẵn sàng cho thế kỷ 21 hay chưa. Kết quả thẩm định là nhằm cung cấp một biện pháp đánh giá cơ sở bằng 
chứng về mức tiến bộ học tập của con quý vị. 
 

 
BÀI THI THẨM ĐỊNH NÀY LÀ GÌ? 

SAT, hay là Kiểm tra Năng khiếu Học tập, là bài thi thẩm định tổng kết quan trọng của tiểu bang Colorado  dành cho 
tất cả học sinh lớp 11. Được Hội đồng Tuyển sinh Đại học biên soạn, bài thi SAT đánh giá tiến độ học tập của học 
sinh trong suốt năm lớp 11 và thẩm định mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp của em. SAT được 
hầu hết các trường cao đẳng và đại học sử dụng để tuyển sinh và cấp học bổng.  
 
Vào mỗi mùa xuân, các học sinh lớp 11 của Colorado làm bài thi SAT cũng như bài thẩm định môn khoa học và 
nghiên cứu xã hội CMAS. Sau đây là bảng liệt kê các bài thi thẩm định của tiểu bang theo cấp lớp: 

Lớp 3 – 8 Các Biện pháp Đánh giá Thành công trong Học tập của Colorado (CMAS) 

Lớp 9 PSAT 9 

Lớp 10 PSAT 10 

Lớp 11 SAT, CMAS Khoa học, CMAS Nghiên cứu Xã hội 

 
 

 
KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC KIỂM TRA? 

Bài thi SAT được tổ chức vào tháng Tư và tiến hành theo hình thức thi trên giấy/bút chì. Bài thi này kéo dài khoảng 3 
tiếng, với một phần làm bài luận tùy chọn trong 50 phút. Vui lòng liên hệ với trường con quý vị để biết lịch thi cụ 
thể.  
 
Phần bài luận tùy chọn là không bắt buộc với tất cả các trường cao đẳng và đại học, tuy nhiên một số trường có thể 
yêu cầu cần có phần này. Chúng tôi khuyến khích học sinh và gia đình tìm hiểu xem liệu trường các em muốn học có 
yêu cầu phần thi bài tự luận tự chọn này hay không. Học sinh có thể có được những lợi ích khi viết bài tự luận bởi vì: 

• Có thể bổ trợ cho đơn xin vào trường đại học của học sinh. 
• Có thể giúp học sinh biết được mức độ thông thạo kỹ năng viết của chính mình. 

 

 
CON CỦA TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM SỐ GÌ?   

Học sinh sẽ nhận điểm số từ 400 đến 1600. Điểm số thể hiện điểm kết hợp giữa mức tiến bộ của học sinh trong 
phần toán và phần đọc và viết. Mức thành tích trong bài thi SAT của học sinh sẽ được ghi vào bảng điểm bậc trung 
học phổ thông của học sinh. 
 

 
CÁC ĐIỂM SỐ NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? 

Các điểm số này được nhiều trường cao đẳng và đại học sử dụng trên toàn quốc với mục đích tuyển sinh và trao học 
bổng. 
 

 
THÔNG TIN THÊM ? 



Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc học tập của con em mình. Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với giáo 
viên của con quý vị để biết cách trợ giúp con mình ở nhà và các phương tiện hỗ trợ đặc biệt sẵn có cho kỳ thi. 
 
Để Biết Thêm Thông Tin: Các Tiêu chuẩn và các Bài thi Thẩm định 
Truy cập: 
• http://assessments.dpsk12.org 
• http://parents.collegeboard.org  
 
Các nguồn thông tin: PSAT và SAT 
 
Thực hành Hằng ngày cho Kỳ thi SAT Mới | Hội đồng Tuyển sinh Đại học 
• Nhận mẫu câu hỏi hằng ngày và có được ý kiến nhận xét ngay lập tức. 
• Cho phép học sinh thực hành thường xuyên. 
• Học sinh có thể hoàn tất các bài kiểm tra thực hành PSAT hoặc SAT bằng cách dùng các phiếu trả lời in sẵn, sau 

đó chụp ảnh và dùng chức năng Quét và Chấm điểm. 
 
Bài Thực hành SAT Chính thức | Học viện Khan 
• Học sinh đăng ký lập tài khoản và nhận các đề xuất gợi ý riêng cho các lĩnh vực cần cải thiện dựa vào điểm thi 

PSAT và SAT của các em. 
• Bài thi thực hành ở dạng đầy đủ, câu hỏi chẩn đoán, câu hỏi luyện tập hằng ngày và các nguồn tài liệu chuẩn bị 

có mục tiêu chú trọng các lĩnh vực cụ thể của bài thi hiện cũng có sẵn miễn phí trên trang web của Học viện 
Khan: https://www.khanacademy.org/mission/sat. 

 
Thực hành bài thi PSAT | Câu lạc bộ Nam & Nữ 
• Chúng tôi hợp tác với Câu lạc bộ Nam & Nữ để giúp kết nối học sinh các gia đình có thu nhập thấp với các nguồn 

hỗ trợ SAT và PSAT trực tuyến. 
 
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại gì về các bài thi thẩm định, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường của con quý 
vị hoặc gọi cho Dịch vụ Trợ giúp Gia đình tại số (720) 423-3054. 
 

 

http://assessments.dpsk12.org/
http://parents.collegeboard.org/
https://www.khanacademy.org/mission/sat

