
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

  
   

 
 

 

VIETNAMESE 

NOTIFICATION OF TESTING 
SOL Writing Assessments, Grade 8 

Thưa quý Phụ Huynh hay Giám Hộ: 

Con em sẽ dự Kỳ Thi Viết Lớp 8 theo các Tiêu Chuẩn Học Vấn (Standards of 
Learning (SOL)) Virginia giữa __________________ và __________________. Điều 
quan trọng là con em đi học vào những ngày nầy. Nếu có thể, xin tránh lấy các chuyến 
du hành hay cuộc hẹn khiến con em phải nghỉ học trong thời điểm nầy. Điều cũng quan 
trọng là con em được nghỉ ngơi qua đêm ngon giấc và ăn bữa sáng lành mạnh trước khi 
thi. Nếu quý vị nhận biết bị trùng ngày không tránh được mà con em có thể bỏ lỡ ngày 
dự thi, xin thông báo cho trường của con em biết càng sớm càng tốt. 

Bộ Giáo Dục Virginia (Virginia Department of Education (VDOE)) đòi hỏi mọi học sinh ở 
lớp 8 phải dự thi môn Anh Văn: Kỳ thi Phần Viết theo các Tiêu Chuẩn Học Vấn (SOL)). 
Kỳ thi gồm hai phần: giải đáp thi khoanh chọn và giải đáp bài luận ngắn. Để có được số 
điểm, con em phải hoàn tất cả hai phần thi. 

Chủ tiêu của kỳ thi SOL là cung cấp những thông tin về thành tích học tập của học sinh 
cho phụ huynh, trường học, hệ trường công, và tiểu bang. Trong hầu hết các trường 
hợp, những số điểm thi có sẵn cho các phụ huynh trước cuối năm học. Thêm chi tiết về 
cách thức và khi nào quý vị sẽ nhận được những số điểm của con em sẽ được chia sẻ 
vào gần những ngày nầy hơn. 

Nếu quý vị có những điều thắc mắc về kỳ thi SOL, xin tiếp xúc với cố vấn của con em 
hay Điều Phối Viên Thi Trắc Nghiệm Trường hay Huấn Luyện Viên Thẩm Định tại 
trường của con em. 
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