
 
 

 
 
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 
  

 
 

VIETNAMESE 

NOTIFICATION OF TESTING 
Cognitive Abilities Test 

Thưa quý Phụ Huynh và Giám Hộ: 

Trong nỗ lực nhằm thu thập thêm những chi tiết về con em, Trắc Nghiệm Năng Lực Nhận Thức 
(Cognitive Abilities Test (CogAT)) sẽ được tiến hành cho con em 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. 

Mục đích trắc nghiệm CogAT là để cung cấp những thông tin về năng lực đã phát triển của học 
sinh về lập luận bằng lời, định lượng, và không lời. Các loại bài tập gồm trong kỳ thi được dựa 
trên nội dung các trẻ em rất có thể đã được học qua trong trường. Tuy nhiên, phương cách 
các câu hỏi được đặt ra và nội dung bài thi cụ thể không nhất thiết là những gì trẻ em đã được 
học qua trước đây. Trẻ em không phải biết những giải đáp cho tất cả các câu hỏi và sẽ có 
nhiều cơ hội thực tập những phần mục mẫu trước khi dự thi. Trắc nghiệm CogAT là một kỳ thi 
năng lực, vì vậy trẻ em không phải học hay chuẩn bị cho kỳ thi như các em sẽ học cho một kỳ 
thi thành tích học tập. 

Những phiếu số điểm thi sẽ được cung cấp cho các phụ huynh khi các kết quả có sẵn. Thông 
thường, những phiếu điểm nầy có sẵn vào Tháng Giêng. Nếu quý vị có bất cứ những điều gì 
thắc mắc về kỳ thi nầy, xin tiếp xúc Giáo Viên Yểm Huấn Giáo Khoa Cấp Cao (Advanced 
Academic Resource Teacher (AART)), ____________________________, hay Điều Phối Viên 
Thi Trắc Nghiệm Trường, ____________________________, tại trường của con em. 
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