
 

 

 

 

Dear Parents/Caretakers: 

 

The ACT is a U.S. college admissions test, measuring what high school students have learned to 

determine their academic readiness for college.  Test scores reflect student progression and 

learning growth throughout high school and provide colleges and universities with relevant 

information for recruiting, advising, placement, and retention as they move to their post-

secondary learning environments.  

 

The April 2020 free ACT, given as a state-mandated test to Oklahoma juniors (11th graders), was 

cancelled due to the Covid19 outbreak and subsequent school closures. As a result, ACT is 

providing an opportunity to test October 6, 2020, during regular school hours for a discounted 

price of $39.00. 

 

Lawton Public Schools is offering the District ACT to seniors, who would have tested last 

spring, and juniors. Students will be required to pay for the test in advance. The window for 

student enrollment and payment opens September 3rd and will close September 11. Please, 

contact your student’s Building Test Coordinator if he/she will be participating in the District 

ACT test opportunity. 

 

Please, note, this ACT test date is not a National ACT test date, thus ACT vouchers are not 

allowed to be utilized for the test. 

 

Thank you so much for allowing LPS the opportunity to educate your student. Our greatest gifts 

stem from the relationships we have the opportunity to build with you and your child/children. 

 

Regards, 

Joan Gabelmann 

LPS Director of Accountability and Assessment  

753 Fort Sill Boulevard 

Lawton, OK 73502-1009 

580-357-6900 

  



 

 

 

 

Estimados padres/cuidadores: 

  

El ACT es un examen de admisión a la universidad de los Estados Unidos, que mide 

lo que los estudiantes de secundaria han aprendido para determinar su preparación 

académica para la universidad. Los puntajes de las pruebas reflejan la progresión de 

los estudiantes y el crecimiento del aprendizaje a lo largo de la escuela secundaria y 

proporcionan a las universidades con información relevante para reclutar, asesorar, 

colocar y retención a medida que se trasladan a sus entornos de aprendizaje 

postsecundaria. 

  

El ACT gratuito de abril de 2020, dado como una prueba obligatoria por el estado a 

los jóvenes de Oklahoma (11estudiantes de grado), fue cancelado debido al brote de 

Covid19 y los posteriores cierres de escuelas. Como resultado, ACT está 

proporcionando la oportunidad de probar el 6 de octubre de 2020, durante el horario 

escolar regular por un precio con descuento de $39.00. 

  

Lawton Public Schools está ofreciendo el Act del Distrito a las personas de la tercera 

edad, que habrían probado la primavera pasada, y a los jóvenes. Los estudiantes 

deberán pagar la prueba por adelantado. La ventana para la inscripción y el pago de 

estudiantes se abre el 3de septiembre y se cerrará el 11 de septiembre. Por favor, 

comuníquese con el Coordinador de Pruebas de Construcción de su estudiante si va a 

participar en la oportunidad del examen ACT del Distrito. 

  

Tenga en cuenta que esta fecha de prueba ACT no es una fecha de prueba nacional de 

ACT, por lo que los vales ACT no se pueden utilizar para el examen. 

  

Muchas gracias por permitir a LPS la oportunidad de educar a su estudiante. Nuestros 

mayores dones provienen de las relaciones que tenemos la oportunidad de construir 

con usted y su hijo/hijos. 

  

saludos 

Joan Gabelmann 

Director de Responsabilidad y Evaluación de LPS 

753 Fort Sill Boulevard 

Lawton, OK 73502-1009 

580-357-6900 

  
 



 

 

 

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 

  
 

 


