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Ngày 27 tháng 9 năm 2017
Về việc: Thông Tin cho Phụ Huynh về Đánh giá PSAT
Thưa Quý Phụ huynh/Người Giám Hộ,
Căn cứ theo chính sách của Hội Đồng Quản Trị Trường Học Manchester, cụ thể là CHỈ DẪN
150: Bài Đánh Giá của Tiểu Bang và Học Khu - Lựa Chọn Không Tham Gia của Phụ
Huynh, chúng tôi viết thư này để thông báo với quý vị rằng Khu Học Chánh Manchester sẽ
sớm tổ chức cuộc Kiểm Tra Năng Khiếu Sơ Bộ (PSAT). PSAT sẽ không tính vào hồ sơ nhập
học đại học của con em quý vị, nhưng đó là một cơ hội thực hành quý báu cho kỳ thi SAT.
Đây cũng là bài kiểm tra đủ điều kiện cho Học Bổng Khen Thưởng Quốc Gia, và một số học
sinh có điểm cao nhất có thể giành được tiền học bổng.
• Học sinh lớp 10 sẽ thi PSAT miễn phí vào ngày 11 tháng 10 năm 2017
• Học sinh lớp 11 có thể thi PSAT với mức phí 25,00 USD vào ngày 11 tháng 10 năm
2017 (Tùy chọn)
Những phụ huynh/người giám hộ không muốn học sinh năm thứ hai của mình tham gia vào
PSAT có thể gửi văn bản hoặc email thông báo cho nhà trường. Những học sinh này sẽ được
chuyển phòng và cung cấp chương trình thay thế trong thời gian diễn ra bài kiểm tra.
Sẽ không có hình phạt nào đối với phụ huynh hoặc học sinh không tham gia PSAT. Nếu quý
vị có thắc mắc về bài đánh giá hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của
con em quý vị.
Trân trọng,

Bolgen Vargas, Ed.D.
Giám Đốc Học Khu

Chính sách của Hội Đồng Quản Trị Trường Học Manchester là, trong các hành động của mình và nhân viên, không được
phân biệt đối xử dựa trên độ tuổi, giới tính, chủng tộc, màu da, tình trạng hôn nhân, khuyết tật thể chất hoặc tinh thần, tín
ngưỡng tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hoặc khuynh hướng giới tính đối với việc làm việc, hoặc điều hành và quản lý bất kỳ
chương trình hay hoạt động nào trong Khu Học Chánh Manchester. Điều Phối Viên Điều IX là Bà Pamela Hogan; Điều
Phối Viên Chỉ Dẫn 504 là Tiến sĩ Chris Martin. Vui lòng xem bên trên để biết thông tin liên lạc.

