
 

   

     
  

 
 

    
 

           
         

        
          

      
 

          
    

      
     
       

 
        

      
        
        

      
 

VIETNAMESE 

RESULTS LETTER - AT 91ST PERCENTILE OR HIGHER 
IOWA ALGEBRA APTITUDE TEST (IAAT) 

Thưa quý Phụ Huynh/Giám Hộ của___________________: 

Đầu năm nay, con em quý vị đã dự thi Trắc Nghiệm Năng Lực Đại Số Iowa (Iowa Algebra 
Aptitude Test (IAAT)). Đây là bước đầu trong tiến trình kiểm lọc về xếp học Đại Số 1 Danh Dự 
(Algebra 1 Honors) vào năm học sau. Học sinh phải đạt điểm bách phân nhóm thứ 91 hay cao 
hơn để tiếp tục trong tiến trình kiểm lọc. Tôi viết để thông báo cho quý vị là con em quý vị đã 
đạt điểm bách phân nhóm thứ __________ trong kỳ thi này. 

Bước kế tiếp đối với việc xếp học Đại Số 1 Danh Dự cho năm sau sẽ là dự thi trắc nghiệm 
Toán Học Lớp 7 Tiêu Chuẩn Học Vấn (Standards of Learning (SOL)) Virginia vào mùa xuân 
năm nay. Học sinh phải chứng tỏ thành thạo môn toán bậc trung cấp như đã chứng cứ bởi 
số điểm 500 hay cao hơn trong bài trắc nghiệm Toán Lớp 7 theo SOL vào cuối năm nầy để 
ghi danh theo học Đại Số 1 Danh Dự cho năm sau. 

Trong suốt mùa hè, ban điều hành trường trung cấp sẽ sử dụng các điểm IAAT và SOL để xếp 
học lớp toán thích hợp. Nếu đáp ứng các tiêu chuẩn của cả hai đánh giá kiểm lọc con em quý 
vị sẽ được xếp học Đại Số 1 Danh Dự. Nếu chỉ đáp ứng một trong các tiêu chuẩn, con em quý 
vị sẽ được xếp học Toán 7 Danh Dự. Nếu con em hội đủ điều kiện cho Đại Số 1 Danh Dự 
nhưng quý vị muốn xếp học Toán 7 Danh Dự, xin thông báo cho trường trung cấp biết chọn lựa 
của mình trong mùa hè. 

LS-Tests-IAAT Results At or Above 91st Percentile 


