
Thư Về EOG Dành Cho Phụ Huynh

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Kính gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ:

Mục đích của lá thư này là để thông báo cho quý vị biết rằng kỳ thi của tiểu bang Cuối Năm Học (End of Grade,
EOG) Georgia Milestones ở Georgia đã không được miễn trong năm nay và Clayton County Public School District
phải cung cấp các đánh giá cho tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và kiểm tra nhiều học sinh nhất có thể. Không thể
tiến hành các bài kiểm tra đánh giá Georgia Milestones EOG từ xa mà phải thực hiện trực tiếp.

Tuy nhiên, Tổng Giám Đốc Trường Tiểu Bang Woods đã tuyên bố vào tháng 3 rằng ông muốn đảm bảo rằng không
có học sinh học trực tuyến nào phải đến trường chỉ để kiểm tra nếu các em cảm thấy không thoải mái do Đại Dịch
COVID-19. Với tuyên bố đó, Clayton County Public Schools coi trọng mục đích của kỳ thi. Đó là:

● Đánh Giá Milestones Assessment là một thước đo được sử dụng để đánh giá việc học tập. ●
Đánh Giá Milestones Assessment giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
● Đánh Giá Milestones Assessment có thể giúp các trường đánh giá sự tiến bộ.

● Đánh Giá Milestones Assessment có thể giúp hệ thống trường học lập kế hoạch và cung cấp các nguồn lực.

Nếu con quý vị tiếp tục học từ xa tại nhà, nhưng quý vị muốn con mình tham gia vào Đánh Giá Georgia
Milestones, quý vị sẽ cần phải:

1. đăng ký kiểm tra bằng cách sử dụng liên kết này
chậm nhất vào ngày 2 tháng 4 năm 2021.

6th Grade Virtual Student Testing Registration Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGhoyt3KjJc6BMt2w27V0fFhF79z_QTVTCv
gd9QAuehhmODg/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School

7th Grade Virtual Student Testing Registration Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC4srhBunUWHVTaU1uC51TD17_j7gzvkz6MIt7c
bpwOLF8LA/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School

8th Grade Virtual Student Testing Registration Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejI2WnlUnu62DV326VihXNFPnLjx73mrgcLj
KzGsHv_9W4jQ/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School

2. yêu cầu phương tiện chuyên chở nếu cần, trên liên kết đăng ký ở trên để có thể được cung cấp một tuyến
xe buýt tùy chỉnh.

3. yêu cầu con quý vị báo cáo cho địa điểm nhà trường vào (các) ngày kiểm tra được chỉ định của con quý vị
theo lịch trình ở cuối thư này.

Nếu quý vị muốn từ chối việc kiểm tra cho con mình, vui lòng hoàn thành mẫu này chậm nhất vào ngày 2
tháng 4 năm 2021: Mẫu Từ Chối Kiểm Tra.

Thời gian diễn ra EOG của Clayton County Public Schools dành cho học sinh trung học cơ sở: Từ ngày 28
tháng 4 năm 2021 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021. Vui lòng xem phần cuối thư này để biết ngày kiểm tra cụ thể
cho cấp lớp của con quý vị.

Biểu đồ này hiển thị các đánh giá Cuối Năm Học (EOG) Georgia Milestones bắt buộc, phù hợp với luật Georgia
(O.C.G.A §20‐2‐281) và Quy Tắc (SBOE).
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Các Bài Kiểm Tra Bắt Buộc GMAS năm 2020-2021 theo Môn Học

Georgia Milestones Các Môn
Luyện Anh
Ngữ (ELA)

Toán Học Khoa Học Nghiên Cứu Xã
Hội

Cuối Năm Học Lớp 3-8 Lớp 3-8 Lớp 5 & 8 Lớp 8

Bài Đánh Giá Cuối Năm Học dưới đây dành cho những học sinh lớp 8 tuyển chọn đang tham gia các
khóa học cấp trung học phổ thông này.

Cuối Môn Văn Học Mỹ và
Cấu  Trúc Câu

Đại Số I /Đại Số
Tọa  Độ

Sinh Học hoặc
Vật  Lý

Lịch Sử Hoa Kỳ

Vui lòng xem phần cuối thư này để biết ngày thi cụ thể, lịch trình và thông tin phương tiện chuyên chở cho con quý
vị.
Xin lưu ý rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết sẽ được thực hiện và tất cả các hướng dẫn về giãn cách xã

hội sẽ được tuân thủ để đảm bảo an toàn cho con em học sinh quý vị khi đến trường.

Thông Tin Quan Trọng:

● Cung cấp phương tiện chuyên chở cho những học sinh có nhu cầu tham gia kiểm tra. ●
Học sinh phải đeo khẩu trang và ngồi vào ghế được chỉ định trên xe buýt.
● Học sinh được hỗ trợ ăn uống.
● Học sinh phải mang theo máy Chromebook do Học Khu cấp hoặc mang theo laptop cá nhân để làm

bài kiểm tra, lưu ý nhớ sạc đầy pin.
● Học sinh cần phải cung cấp các thông tin liên lạc cập nhật cho nhà trường khi đến nơi.

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây khi học sinh di chuyển bằng xe buýt và khi ở trong khuôn viên
nhà trường:

○ Tất cả mọi người (học sinh và nhân viên) phải luôn đeo khẩu trang khi trên xe buýt và khi trong
khuôn viên trường.

○ Kiểm tra thân nhiệt trước khi cho học sinh vào trường.
○ Tất cả mọi người phải luôn duy trì giãn cách xã hội 6 foot (2m).
○ Thường xuyên rửa tay và nước sát trùng sẽ được sử dụng.
○ Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang web của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch tại

địa chỉ https://www.cdc.gov/.

Nếu con quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc phơi nhiễm với COVID-19, hoặc có bất cứ triệu chứng
nào sau đây, đề nghị không cho con quý vị tới trường:

● Sốt (từ 100,4 độ F hoặc 37,8 độ C trở lên)
● Ho
● Đau họng
● Sổ mũi
● Đau người
● Đau đầu
● Thở gấp
● Mệt mỏi
● Đau bụng
● Tiêu chảy
● Mất vị giác hoặc khứu giác
● Đỏ mắt



Nếu con quý vị vào trường thi mà có bất cứ triệu chứng nào kể trên thì sẽ phải quay trở về nhà ngay lập tức.

Trân trọng,

Con quý vị đã nhận được Liên Kết Đăng Ký EOG và phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 24 tháng 3 năm
2021 để tham gia kiểm tra học kỳ này.

Dưới đây là các ngày Kiểm Tra Mùa Xuân:

Ngày số Lớp Ngày Môn Học

Ngày 1 8 Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 Các Môn Luyện Anh Ngữ Phần 1- Viết

Ngày 2 8 Thứ Năm, ngày 29 tháng 4 Các Môn Luyện Anh Ngữ Phần 2 và 3

Ngày 3 8 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4 Học bù - Môn Nghỉ Tự Nguyện

Ngày 4 8 Thứ Hai, ngày 3 tháng 5 Toán Học Phần 1 và 2

Ngày 5 8 Thứ Ba, ngày 4 tháng 5 Khoa Học Phần 1 và 2
Nghiên Cứu Xã Hội Phần 1 và 2

Ngày 6 6 Thứ Tư, ngày 5 tháng 5 Các Môn Luyện Anh Ngữ/Ngôn Ngữ Phần
1 - Viết

Ngày 7 6 Thứ Năm, ngày 6 tháng 5 Các Môn Luyện Anh Ngữ/Ngôn Ngữ Phần 2
và  3

Ngày 8 6 Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 Học bù - Môn Nghỉ Tự Nguyện

Ngày 9 6 Thứ Hai, ngày 10 tháng 5 Toán Học Phần 1 và 2

Ngày 10 7 Thứ Ba, ngày 11 tháng 5 Các Môn Luyện Anh Ngữ/Ngôn Ngữ Phần
1 - Viết

Ngày 11 7 Thứ Tư, ngày 12 tháng 5 Các Môn Luyện Anh Ngữ/Ngôn Ngữ Phần 2
và  3

Ngày 12 7 Thứ Năm, ngày 13 tháng 5 Toán Học Phần 1 và 2

Ngày 13 7 Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 Học bù - Môn Nghỉ Tự Nguyện

Ngày 14 6,7,8 Thứ Hai, ngày 17 tháng 5 Tất Cả Các Môn

Ngày 15 6,7,8 Thứ Ba, ngày 18 tháng 5 Tất Cả Các Môn

Ngày 16 6,7,8 Thứ Tư, ngày 19 tháng 5 Tất Cả Các Môn

Ngày 17 6,7,8 Thứ Năm, ngày 20 tháng 5 Tất Cả Các Môn

Ngày 18 6,7,8 Thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 Tất Cả Các Môn

Bài Đánh Giá Cuối Năm Học dưới đây dành cho những học sinh lớp 8 tuyển chọn đang tham gia các
khóa học cấp trung học phổ thông này.



Ngày số Lớp Ngày Môn Học

Ngày 1 Học Sinh Lớp 8 tuyển chọn
tham  gia khóa học môn Sinh
Học cấp  trung học phổ thông

Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 Sinh Học Kiểm Tra Phần 1
và  Kiểm Tra Phần 2

Ngày 2 Học Sinh Lớp 8 tuyển chọn
tham  gia khóa học môn Đại
Số 1 cấp  trung học phổ thông

Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 Đại Số Kiểm Tra Phần 1
và  Kiểm Tra Phần 2

Ngày 3 Học Sinh Lớp 8 tuyển chọn
tham  gia khóa học môn Vật
Lý cấp  trung học phổ thông

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 Vật Lý Kiểm Tra Phần 1
và  Kiểm Tra Phần 2

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc và/hoặc mối quan ngại nào, vui lòng liên hệ với nhóm quản lý của trường
quý vị để được hướng dẫn và thực hiện các bước tiếp theo.


