NGÀY THI

7-8 tháng Chín, 2018

Đăng ký trước ngày 10 tháng Tám
Từ sau đó đến 31 tháng
Tám + lệ phí đăng ký muộn

26-27 tháng Mười, 2018

Đăng ký trước ngày 28 tháng Chín
Từ sau đó đến 19 tháng
Mười + lệ phí đăng ký muộn

7-8 tháng Mười hai, 2018

Đăng ký trước ngày 2 tháng Mười một
Từ sau đó đến 30 tháng Mười
một + lệ phí đăng ký muộn

8-9 tháng Hai, 2019

Lịch Thi dành
cho Sinh
Viên Quốc Tế

2018
2019

Đăng ký trước ngày 18 tháng Một
Từ sau đó đến 1 tháng
Hai + lệ phí đăng ký muộn

12-13 tháng Tư, 2019

Đăng ký trước ngày 8 tháng Ba
Từ sau đó đến 5 tháng
Tư + lệ phí đăng ký muộn

7-8 tháng Sáu, 2019

Đăng ký trước ngày 3 tháng Năm
Từ sau đó đến 31 tháng
Năm + lệ phí đăng ký muộn
actstudent.org

LỆ PHÍ THI ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ
ACT (không có thi viết) sẽ là $150 (USD) Xem website của chúng tôi để biết trường bạn muốn
vào học có yêu cầu hoặc gợi ý thi viết hay không.
ACT (có thi viết) sẽ là $166.50 (USD)

Kỳ thi ACT® là:








Tại sao nên dự kỳ thi ACT

Kỳ thi tuyển sinh đại học theo yêu cầu bắt buộc của các trường
đại học trên toàn thế giới khi xét hồ sơ học sinh nộp đơn xin
vào các chương trình đại học của họ.
Đối tượng dự kỳ thi tuyển sinh đại học nhiều nhất là khóa học
sinh sắp tốt nghiệp trung học ở Mỹ.





Được tất cả các trường đại học bốn năm ở Mỹ và hơn 225
trường đại học trên toàn thế giới sử dụng để xét hồ sơ tuyển
sinh.



Được tổ chức tại các trung tâm sát hạch tại 140 quốc gia.



Nội dung bài thi
Bài thi ACT có các câu hỏi nhiều lựa chọn cho môn tiếng Anh,
toán, đọc, và khoa học. Bài thi ACT thường mất khoảng 3 giờ 35
phút để hoàn thành, bao gồm cả buổi nghỉ giải lao ngắn. ACT có
phần thi viết 40 phút tùy chọn được đa số sinh viên quốc tế lựa
chọn.
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40 câu





actstudent.org



t

40 câu

Bảng Điểm ACT giúp đề xuất các chuyên ngành đại học phù
hợp với sở thích, khả năng, và các giá trị của bạn.

Điểm của bạn có thể giúp bạn đủ điều kiện nhận học bổng dựa
trên thành tích cá nhân.
Gửi điểm cho tối đa bốn trường đại học mà không phải trả
thêm chi phí.
Nếu dự kỳ thi ACT nhiều lần, bạn có thể chọn gửi kết quả của
đợt thi nào cho các trường mà bạn lựa chọn.
Một số học sinh chọn kỳ thi ACT và SAT và nộp cả hai điểm.

Luyện thi ACT

ph
phú

ACT cung cấp điểm STEM để biết mức độ chuẩn bị cho các
khóa học đại học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán.

ACT có nhiều cách giúp bạn đạt kết quả thi ACT tốt nhất:

60

35

Bài thi
Ðọc ACT

© 2018 by ACT, Inc. All rights reserved.

75 câu
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Bài thi
Khoa học ACT

45
ph
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1 bài viết luận
theo chủ đề

AB
C

Bài thi tiếng
Anh ACT

ACT là kỳ thi tuyển sinh đại học duy nhất có phần thi Khoa học
và điểm.

Điểm thi ACT của bạn



Bài thi Viết
ACT
(tùy chọn)

Kỳ thi ACT luôn ổn định và nhất quán. Hơn 50 năm qua, học
sinh và các trường đại học đều dựa vào điểm thi ACT để xác
định học sinh chuẩn bị kiến thức cho các khóa học tốt như thế
nào.

Chương trình Luyện thi ACT Trực tuyến (ACT Online
PrepTM)—do ACT thiết kế để giúp bạn luyện thi ACT mọi lúc,
mọi nơi.
Cẩm Nang Luyện Thi ACT Chính Thức (The Official ACT Prep
Guide) - Sách luyện thi đã được ACT phê duyệt, với năm bài
luyện thi, mỗi bài có một phần thi viết tùy chọn.
Các câu hỏi mẫu, mẹo nhỏ và hướng dẫn, và câu hỏi ngẫu
nhiên trong ngày từ website của ACT và Hồ Sơ ACT.

Bài thi
Toán ACT
60 câu
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