
 

 

 

Dear phụ huynh/người chăm sóc: 

  

ACT là một bài kiểm tra tuyển sinh đại học của Hoa Kỳ, đo lường những học viên 

trung học đã học được để xác định sự sẵn sàng học tập của họ cho đại học. Điểm thi 

phản ánh sự tiến bộ của học sinh và học tập tăng trưởng trong suốt Trung học và cung 

cấp các trường cao đẳng và đại học với thông tin liên quan để tuyển dụng, tư vấn, vị 

trí và duy trì khi họ di chuyển đến môi trường học tập sau trung học của họ. 

  

Các tháng tư 2020 ACT miễn phí, được đưa ra như là một thử nghiệm tiểu bang uỷ 

thác cho Juniors Oklahoma (11thứ học sinh lớp), đã bị hủy bỏ do sự bùng nổ Covid19 

và đóng cửa trường tiếp theo. Kết quả là, ACT là cung cấp một cơ hội để kiểm tra 

ngày 06 tháng mười 2020, trong giờ học thường xuyên với một mức giá chiết khấu 

của $39,00. 

  

Lawton trường công là cung cấp cho đạo luật quận cho người cao niên, Ai đã có thử 

nghiệm cuối mùa xuân, và Juniors. Học sinh sẽ được yêu cầu trả tiền cho bài thi 

trước. Cửa sổ đăng ký học sinh và thanh toán sẽ mở cửangày 3 tháng 9 và đóng cửa ngày 

11 tháng 9. Xin vui lòng, liên hệ với điều phối viên kiểm tra tòa nhà của học sinh của 

bạn nếu họ sẽ được tham gia vào cơ hội thử nghiệm ACT quận. 

  

Xin vui lòng, lưu ý, ngày thi ACT này không phải là ngày xét nghiệm ACT quốc gia, 

do đó chứng từ ACT không được phép sử dụng cho các bài kiểm tra. 

  

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho phép LPS cơ hội để giáo dục học sinh của bạn. Quà 

tặng lớn nhất của chúng tôi xuất phát từ các mối quan hệ chúng tôi có cơ hội để xây 

dựng với bạn và con bạn/trẻ em. 

  

Thân 

Không có 

LPS giám đốc trách nhiệm và đánh giá 

753 Fort Sill Boulevard 

Pháp luật, OK 73502-1009 

580-357-6900 

  
 


