Các Thắc Mắc Thường Gặp về Kỳ Thi ACT® Quốc Tế
trên Máy Tính dành cho các Điều Phối Viên và Địa
Điểm Thi
Thắc Mắc về các Trung Tâm Tổ Chức Thi
H1: Các trường có thể lựa chọn chỉ tổ chức thi trong một ngày không? Ví dụ, ngày thứ
Sáu có thể gây khó khăn cho các trường nếu tổ chức thi vì đây là ngày học.
Đ: Có, việc này được giải quyết trong quy trình xác định trung tâm tổ chức thi, trong đó các
trung tâm tổ chức thi sắp xếp các buổi thi dựa trên nhu cầu địa phương và tình trạng có sẵn các
trung tâm thi của họ. Học sinh sẽ chỉ có thể đăng ký các buổi thi có sẵn.
H2: Giám thị coi thi sẽ cần phải có mặt tại địa điểm thi trong bao lâu?
Đ: Thời gian tối thiểu mà giám thị coi thi phải có mặt tại địa điểm thi sẽ là 5.5 giờ đồng hồ, và tối
đa sẽ là buổi thi cả ngày. Các trung tâm tổ chức thi sẽ lựa chọn cách thức thuê nhân sự và hình
thức tổ chức thi.
H3: Khung thời gian để quy định các địa điểm cụ thể tổ chức thi trên máy tính là gì?
Đ: ACT sẽ công bố các địa điểm thi trên máy tính vào ngày 20 tháng Bảy, 2018, khi bắt đầu giai
đoạn đăng ký dự thi. Nếu bạn đang thiết lập một trung tâm tổ chức thi, liên hệ với ACT càng
sớm càng tốt, nhưng vui lòng lưu ý là chúng tôi luôn cập nhật và bổ sung thêm vào danh sách
các trung tâm tổ chức thi.

H4: Nếu một trung tâm tổ chức thi không sẵn sàng tổ chức thi ACT trên máy tính, họ có
thể bắt đầu tổ chức hình thức thi này muộn hơn trong chu kỳ thi không?
Đ: Có. Vui lòng lưu ý là bắt đầu từ tháng Chín, 2018, sẽ không có các trung tâm tổ chức thi trên
giấy ở bên ngoài Mỹ. Một trung tâm tổ chức thi có thể quyết định tổ chức thi trên máy tính vào
những ngày nào trong quá trình xác định trung tâm tổ chức thi.
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H5: Đối với các trung tâm hiện tại không có phòng máy tính, học sinh của họ có thể dự
thi trên máy tính ở đâu?
Đ: Học sinh sẽ có thể lựa chọn trung tâm để dự thi khi các em đăng ký trực tuyến để dự thi
ACT. Các trung tâm tổ chức thi được phê chuẩn trong quá trình thiết lập trung tâm tổ chức thi,
và chúng tôi hiện đã hoàn thành vòng đầu tiên của quy trình này. Danh sách sẽ được công bố
khi giai đoạn đăng ký bắt đầu vào tháng Bảy, 2018. Nếu khó tìm được một trung tâm, học sinh
nên liên hệ với ACT bằng cách điền phần sau đây: https://www.act.org/content/act/en/contactact.html.

H6: Trung tâm sẽ cần nhân sự nào?
Đ: Nhân sự sẽ không thay đổi đáng kể so với quy định hiện tại. Chúng tôi đề nghị một điều phối
viên kỹ thuật có mặt tại địa điểm để giúp cài đặt máy tính và tải xuống các ứng dụng và máy
chủ tổ chức thi.

H7: Vì sẽ có bốn buổi trong mỗi đợt thi, hai buổi vào thứ Sáu và hai buổi vào Chủ Nhật,
cùng một Điều Phối Viên Tổ Chức Thi có thể tham gia cả bốn buổi không?
Đ: Có, các Điều Phối Viên Tổ Chức Thi có thể tham gia tất cả bốn buổi nếu họ muốn.

Đào tạo
H8: Có buổi huấn luyện nào về cách thức tổ chức thi trên máy tính không?
Đ: Có. ACT đã tập hợp các sổ tay và video hướng dẫn cho các địa điểm để tham khảo khi
chuẩn bị tổ chức thi trên máy tính. Nội dung huấn luyện cho nhân viên kỹ thuật sẽ có các video
huấn luyện và sẽ kéo dài từ 30-60 phút. Chúng tôi cũng đã sắp xếp buổi kiểm tra tình trạng sẵn
sàng, để hướng dẫn các quản trị viên về các phần kỹ thuật để tổ chức thi, và xác nhận các địa
điểm được sắp đặt phù hợp.

H9: Có phải là vẫn cần một giám thị trông coi phòng thi cho 25 học sinh không?
Đ: Có, nhân sự vẫn sẽ giữ nguyên như hiện tại.

Các Yêu Cầu về Địa Điểm Thi và Chính Sách về Ngày Thi
H10: Chúng tôi có cần phải có ghế có bánh xe và ghế ngồi có đệm không?
Đ: Chỗ ngồi sẽ tuân thủ chặt chẽ các chính sách và thủ tục về sắp xếp chỗ ngồi của ACT. Có
thể sử dụng ghế có bánh xe và ghế ngồi có đệm, tuy nhiên không bắt buộc.
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H11: Có cần phải có một nơi cất đồ an toàn cho thí sinh không?
Đ: Không, đây không phải là yêu cầu để tổ chức thi ACT trên máy tính.
H12: Phòng thi cần được bày trí như thế nào? Chẳng hạn như các máy tính cách nhau
bao xa và có thể sắp xếp các máy tính như thế nào?
Đ: Việc sắp xếp chỗ ngồi phải giảm thiểu khả năng học sinh có hành vi sai trái. Trong mọi
trường hợp, điều vô cùng quan trọng là các thí sinh không thể nhìn thấy màn hình của
nhau. Có các quy định chi tiết để các trung tâm tổ chức thi tham khảo trên website hướng dẫn
cách thiết lập trung tâm tổ chức thi.

H13: Học sinh có được mang theo máy tính riêng để làm bài thi không và các quy định
hướng dẫn sẽ là như thế nào?
Đ: Không, học sinh sẽ không được phép sử dụng máy tính riêng. Để bảo đảm mức độ an ninh
thi cử cao nhất, máy tính sử dụng cho học sinh dự thi phải được bảo vệ an ninh và các thông
số cài đặt máy tính phải được kiểm soát chặt chẽ bởi trung tâm tổ chức thi. Mỗi trung tâm tổ
chức thi sẽ cung cấp máy tính cho kỳ thi ACT trên máy tính. Trong hình thức thi trên máy tính,
phần thi ACT phải được thực hiện trên một chiếc máy tính mà trung tâm tổ chức thi đó sở hữu
và có các quyền quản trị. Học sinh không thể có các quyền quản trị đối với thiết bị.

H14: Học sinh có được phép giải các câu hỏi toán và khoa học trên giấy không? Nếu
vậy, ai sẽ cung cấp giấy?
Đ: Có, sẽ được phép sử dụng giấy nháp dưới dạng bảng trắng có thể tẩy xóa, với một mặt
trống còn mặt kia có các ô kẻ. Các trung tâm tổ chức thi sẽ cung cấp một tấm bảng trắng và bút
viết bảng cho mỗi thí sinh. Học sinh có thể yêu cầu cung cấp thêm các tờ bảng trắng tại trung
tâm thi của các em, nếu cần.

H15: Có phải vé vào cửa không sử dụng giấy hay không (chẳng hạn như bắt buộc phải ở
trên màn hình máy tính của thí sinh trước khi đăng nhập vào bài thi)?
Đ: Vé vào cửa hiện không được hệ thống đăng ký tạo ra. Học sinh nên chuẩn bị mang theo
giấy tờ nhận dạng có hình hợp lệ để được vào thi.

H16: Theo mô hình thi trên máy tính, có thay đổi về chính sách thay đổi Lựa Chọn Thi và
Dự Bị không?
Đ: Bắt đầu từ tháng Chín, 2018, các trung tâm thi quốc tế sẽ không còn hình thức thi dự bị. Với
hình thức thi trên máy tính, các học sinh dự thi tại các trung tâm thi quốc tế sẽ có thể nhìn thấy
sĩ số thời gian thực trong hệ thống đăng ký. Thời hạn đăng ký vẫn sẽ tiếp tục gần giống như
hiện tại. Hiện có thể đăng ký muộn đối với các địa điểm thi ở bên ngoài Mỹ, và thời hạn sẽ là
một tuần trước ngày thi.
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H17: Một số kỳ thi của Mỹ như GRE và TOEFL không cho phép học sinh mang theo hoặc
đeo đồng hồ trong thời gian thi. Chính sách này có áp dụng cho học sinh dự thi trên máy
tính không?
Đ: Học sinh sẽ được phép đeo các loại đồng hồ hợp lệ theo các Điều Khoản và Điều Kiện của
ACT. Không được phép sử dụng bất kỳ loại đồng hồ nào có tính năng ghi âm, quay camera,
truy cập internet, truyền thông, hoặc máy tính (chẳng hạn như đồng hồ thông minh hoặc đồng
hồ đeo tay cho người tập thể dục). Trung tâm cũng có thể có thêm các thủ tục khác mà học
sinh cần phải chấp hành.

H18: Học sinh có thể sử dụng thiết bị tính toán riêng cho phần thi toán không? Nếu có
thể được, các yêu cầu và/hoặc giới hạn về sử dụng thiết bị tính toán này là gì?
Đ: Học sinh sẽ được phép sử dụng các loại thiết bị tính toán được chấp nhận theo các chính
sách của ACT. Vui lòng lưu ý phần mềm tính toán trên màn hình sẽ không được cung cấp hoặc
không được phép sử dụng trong thời gian thi.

H19: Đối với kỳ thi ACT trên giấy, sau phần thi 2 sẽ có 10-15 phút nghỉ giải lao. Do đó,
thời gian nghỉ giải lao của kỳ thi ACT trên máy tính sẽ là bao nhiêu phút (10 hay 15)? Hệ
thống thi có tự động đếm thời gian nghỉ giải lao trên màn hình không?
Đ: Các phần nghỉ giải lao của kỳ thi trên máy tính sẽ rất giống với thi trên giấy. Sẽ có một lần
nghỉ giải lao 15 phút sau phần thi 2 và một lần nghỉ giải lao năm phút sau phần thi 4 đối với
những em tiếp tục phần thi viết. Hệ thống sẽ tự động đếm phần nghỉ giải lao đó trên màn hình
và học sinh sẽ không được phép chuyển sang phần thi tiếp theo cho đến khi thời gian nghỉ giải
lao đó đã hết.

H20: Buổi thi ACT trên máy tính có nên bắt đầu cùng thời gian với buổi thi ACT trên giấy
đối với tất cả các học sinh trong tất cả các buổi thi không?
Đ: Hiện tại, thời gian có mặt dự thi đối với phần thi buổi sáng muộn nhất sẽ là 8:00 sáng và đối
với buổi chiều thời gian muộn nhất sẽ là 1:30 chiều.

Các Thắc Mắc về Công Nghệ
Công Nghệ tại các Trung Tâm Tổ Chức Thi Không Liên Quan đến Cài Đặt Máy Tính
H21: Có yêu cầu phải giám sát bằng DVD/CCTV và lưu giữ bản ghi 30 ngày không?
Đ: Không phải tất cả các trung tâm tổ chức thi sẽ sử dụng hình thức giám sát qua DVD/CCTV.
Tuy nhiên, một số tổ chức yêu cầu phải có hình thức giám sát này vì nhiều lý do an ninh khác
nhau. Quy trình giám sát này sẽ rất giống với quy trình hiện đang sử dụng. Sổ tay hướng dẫn tổ
chức thi của CBT sẽ cung cấp thông tin cụ thể về các chính sách liên quan đến giám sát và ghi
hình.
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H22: Có cần phải có máy in ở bên ngoài khu vực thi không?
Đ: Phải có máy in để sử dụng. Nên đặt máy in sử dụng ở bên ngoài khu vực thi để hạn chế gây
mất tập trung chú ý cho học sinh.
Công Nghệ Liên Quan đến Tổ Chức Thi
H23: Đường dây cố định có phải là yêu cầu bắt buộc không?
Đ: Hiện có quy định phải kết nối bằng dây điện. ACT, CBT hiện được thiết kế để diễn ra qua
một mạng dây cố định và không hỗ trợ tính năng wi-fi. Nếu một đối tác tổ chức thi muốn sử
dụng wi-fi, ACT có thêm các yêu cầu về an ninh mạng mà đối tác tổ chức thi đó sẽ cần phải
tuân thủ.

H24: Kỳ thi có yêu cầu phải kết nối internet trong toàn bộ thời gian thi, hoặc ngắt mạng
hay không?
Đ: Các địa điểm thi sẽ cần phải kết nối internet để tải xuống nội dung bài thi trước kỳ thi và gửi
câu trả lời trở lại sau buổi thi. ACT sẽ sử dụng một hệ thống cho phép tiếp tục thi trong thời
gian Internet bị ngắt, miễn là khả năng kết nối mạng tại địa phương không bị ảnh hưởng.

H25: Sẽ có những bước quy trình nào nếu tốc độ internet rất chậm, hoặc nếu bị mất
internet hoàn toàn trong buổi thi? (chẳng hạn như có thể chuyển các thí sinh từ phần thi
buổi sáng sang phần thi buổi chiều, hoặc từ thứ Sáu sang thứ Bảy trong trường hợp đó
không?) Các câu trả lời đã điền có bị mất nếu internet bị ngắt không?
Đ: Bài thi sẽ được tải xuống và cung cấp từ một máy địa phương sử dụng mạng địa phương,
chứ không phải là qua mạng internet. Tốc độ internet chỉ ảnh hưởng đến thời gian cần để tải
xuống bài thi. Trong trường hợp bị mất internet, trung tâm tổ chức thi nên liên hệ với nhóm trợ
giúp kỹ thuật để được hướng dẫn cách khắc phục. Sẽ có các ngoại lệ (chẳng hạn như đối với
trường hợp cúp điện hoặc sơ tán), có thể cần phải dời lại ngày thi và những tình huống này sẽ
được xem xét tùy theo từng trường hợp.

H26: Các trung tâm tổ chức thi sẽ cần (các) dạng nguồn IT nào để hỗ trợ thi trên máy
tính?
Đ: Phải có nhân viên kỹ thuật cho bước kiểm tra mức độ sẵn sàng/chuẩn bị trước ngày thi và
vào ngày thi. Bước kiểm tra mức độ sẵn sàng đối với các địa điểm thi CBT trước ngày thi sẽ tùy
thuộc vào số lượng máy cần được cài đặt, vì vậy nguồn lực cần thiết có thể khác nhau. Sau khi
bước kiểm tra mức độ sẵn sàng đã hoàn tất, nội dung bài thi được tải xuống tự động và sẽ chỉ
mất vài phút vào buổi sáng để nhân viên kỹ thuật hoàn thành.

H27: Cửa sổ trình duyệt có bị khóa để bảo đảm không thể mở các cửa sổ khác trong thời
gian thi không?
Đ: Có, sẽ có tính năng khóa cửa sổ trình duyệt.
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H28: Bài thi có hoàn toàn dựa trên cửa sổ trình duyệt hay không, hay là cần phần mềm
khác?
Đ: Bài thi sử dụng cửa sổ trình duyệt, tuy nhiên các địa điểm thi sẽ cần phải tải xuống phần
mềm cho cửa sổ trình duyệt bảo mật đó. Nhân viên kỹ thuật cần đọc kỹ các yêu cầu để bảo
đảm có phần mềm và phiên bản thích hợp của mỗi phần mềm được cài đặt trên máy làm bài
thi.

H29: Nếu cúp điện hoặc mất điện thì sao?
Đ: Hệ thống có thể khởi động lại và được thiết kế để phục hồi và tiếp tục từ nơi học sinh bỏ dở.
Thông tin về hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ vào ngày thi sẽ được cung cấp trong Sổ Tay Hướng Dẫn
Tổ Chức Thi và Cẩm Nang Kỹ Thuật.

H30: Nếu máy tính bị hỏng, người dự thi có được cho thêm thời gian để đăng nhập vào
máy khác không?
Đ: Có, thời gian thi của thí sinh sẽ được tạm dừng trong trường hợp sự cố này xảy ra để học
sinh đó có đủ thời gian đăng nhập vào máy tính khác.

H31: Có cần loại màn hình máy tính 19 inch không? Nếu vậy, có thể sử dụng máy tính
xách tay thay vì máy tính để bàn hay không. Có nhất thiết phải có máy tính để bàn
không?
Đ: Không, không cần phải có màn hình 19 inch, và cũng không nhất thiết phải có máy tính để
bàn. ACT hiện đang tiến hành nghiên cứu để xác định kích cỡ màn hình máy tính nhỏ nhất có
thể sử dụng. Yêu cầu hiện tại là màn hình máy tính 14 inch. Với các kích cỡ màn hình nhỏ hơn,
nội dung câu hỏi thi của ACT có thể không đọc được, do đó sẽ khiến học sinh không thể thực
hiện bài thi một cách tốt nhất. Khi công nghệ phát triển, ACT sẽ tiếp tục đánh giá các yêu cầu
và thực hiện các điều chỉnh sao cho kỳ thi ACT được tiến hành linh hoạt nhất ở mức có thể trên
nhiều dạng thiết bị kỹ thuật số khác nhau.

H32: Câu trả lời có được tự động lưu lại trong buổi thi không? Nếu có sự cố kỹ
thuật/điện tử, phần thi có được trở lại ngay phần cụ thể đó mà không bị mất nội dung trả
lời không?
Đ: Nội dung trả lời các câu hỏi thi và bài viết luận được lưu lại trong thời gian thi. Nếu một buổi
thi bị gián đoạn do sự cố kỹ thuật/điện tử, có thể bắt đầu lại phần thi đó và làm tiếp mà không bị
mất các nội dung trả lời câu hỏi và sẽ tiếp tục với lượng thời gian thi còn lại.
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Các Thắc Mắc về Trợ Giúp Đặc Biệt cho Người Khuyết Tật
H33: Các hình thức trợ giúp đặc biệt cho kỳ thi ACT trên giấy có được gửi đi sớm hơn
hiện tại không?
Đ: Quy trình xin cung cấp trợ giúp đặc biệt sẽ thực hiện tương tự như đối với quy trình thi hiện
tại. Tất cả mọi yêu cầu, kể cả các yêu cầu tái xét, đều phải nộp trước ngày hạn nộp muộn cho
ngày thi muốn sử dụng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu một thí sinh làm bài thi trên giấy bút
và nộp yêu cầu—hoặc yêu cầu tái xét—trong giai đoạn đăng ký muộn, tài liệu thi có thể không
đến nơi trước ngày thi đầu tiên. Tài liệu thi sẽ đến kịp để học sinh sử dụng trong khoảng thời
gian thi đặc biệt.
H34: Các học sinh khuyết tật dự thi quốc tế, kể cả ở Canada, sẽ dự kỳ thi ACT với quyền
được kéo dài thời gian như thế nào?
Đ: Bắt đầu từ tháng Chín 2018, ACT sẽ bắt đầu tổ chức phiên bản ACT trên máy tính ở các
quốc gia nước ngoài, kể cả Canada. Các học sinh được cho phép kéo dài 50% thời gian trong
một buổi thi (mã số tính thời gian 6) hoặc có thể dự kỳ thi ACT trên máy tính, hoặc có thể xin thi
trên giấy.
Các học sinh hội đủ điều kiện nhưng cần thi trong nhiều ngày, hoặc cần các hình thức trợ giúp
đặc biệt khác không có sẵn khi thi trên máy tính, có thể dự thi ACT trên giấy bút.
H35: Các học sinh khuyết tật lựa chọn thi trên máy tính và thi bằng giấy bút như thế
nào?
Đ: Trong quá trình đăng ký, học sinh sẽ cho biết cần hình thức trợ giúp đặc biệt để tham gia kỳ
thi ACT. Sau khi cho biết, học sinh sẽ được nhắc lựa chọn giữa thi trên máy tính tại một trung
tâm hoặc thi trên giấy bút tại trường chính của các em. Nếu học sinh lựa chọn thi trên máy tính
cho mã số tính giờ 6 (kéo dài 50% thời gian thi), học sinh đó sẽ tự sắp xếp ngày giờ và địa
điểm thi của các em trên hệ thống đăng ký. Nếu học sinh chọn thi trên giấy bút, việc sắp xếp
lịch thi sẽ được thực hiện qua trường của các em, như hiện tại.
Vui lòng lưu ý: hình thức thi trên máy tính chỉ dành cho những học sinh có thể dự thi nếu kéo
dài 50% thời gian trong một buổi thi. Tất cả các hình thức trợ giúp đặc biệt khác sẽ được cung
cấp với hình thức thi trên giấy bút.
H36: Học sinh yêu cầu trợ giúp đặc biệt cho kỳ thi ACT quốc tế như thế nào?
Các yêu cầu trợ giúp đặc biệt sẽ tiếp tục được các cán bộ trường gửi đi qua Hệ Thống Phương
Tiện Trợ Giúp Đặc Biệt và Hỗ Trợ Thi Cử cho Học Sinh Khuyết Tật (TAA). Mọi yêu cầu, kể cả
yêu cầu tái xét, phải nộp qua TAA trước thời hạn đăng ký muộn.
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Các Thắc Mắc Thông Thường về Thi ACT trên Máy Tính
H37: Khi nào ACT cung cấp các bài thi thử nghiệm mô phỏng/luyện thi/ôn thi cho hình
thức thi trên máy tính để học sinh luyện thi và làm quen với nội dung thi?
Đ: Trong tháng Năm, ACT đã công bố các bài luyện thi có và không tính thời gian trên máy tính,
để các học sinh quốc tế có thể làm quen với hình thức thi trên máy tính. Bấm vào đây để thử
các bài luyện thi.
Điều quan trọng cần lưu ý rằng sự khác biệt duy nhất giữa kỳ thi ACT trên máy tính và trên giấy
là hình thức tổ chức thi. Nội dung bài thi ACT sẽ không thay đổi.
Do đó, các tài liệu luyện thi như Official ACT Prep Guide (Cẩm Nang Luyện Thi ACT Chính
Thức), ACT® Online Prep (Luyện Thi ACT® Trực Tuyến), Preparing for the ACT (Chuẩn Bị cho
Kỳ Thi ACT) (nguồn trợ giúp trực tuyến miễn phí), và các chương trình luyện thi chính thức—
chẳng hạn như ACT Student Journey—do các đối tác được ủy quyền củaACT cung cấp, sẽ tiếp
tục cung cấp thông tin và kinh nghiệm luyện thi cho các sinh viên để giúp các bạn chuẩn bị cho
kỳ thi ACT, cho dù là thi trên máy tính hay trên giấy. Ở nhiều nơi, ACT cũng cung cấp ACT®
Academy™, một nguồn trợ giúp trực tuyến miễn phí với các gợi ý cá nhân về các bài tập luyện
thi và các nguồn trợ giúp dựa trên kết quả đánh giá trực tuyến.
H38: Canada có chuyển sang tổ chức thi ACT trên máy tính không, hay vẫn tiếp tục tổ
chức thi trên giấy?
Đ: Canada sẽ chuyển sang tổ chức thi trên máy tính. Bất kỳ địa điểm nào không thuộc lãnh thổ
của Mỹ sẽ tổ chức kỳ thi ACT qua máy tính.

An Ninh
H39: Có vấn đề an ninh thi cử trên máy tính nào phổ biến ở Mỹ không? ACT có suy tính
kỹ về cách thức khắc phục rủi ro này không?
Đ: Cũng như các kỳ thi trên giấy, kỳ thi trên máy tính có thể gặp các vấn đề về an ninh thi cử.
Các chuyên gia an ninh thi cử của ACT biết các mối đe đọa đó và không ngừng cố gắng bảo
đảm tổ chức thi ACT trên máy tính an toàn.
H40: Có phải là hình thức thi trên máy tính cho học sinh quốc tế trong năm 2018 sẽ là thi
trên CAT (bài thi ứng dụng trên máy tính) không?
Đ: Không, kỳ thi quốc tế 2018 sẽ không phải là CAT. Các bài thi quốc tế trong năm 2018 sẽ là
các bài thi dạng tuyến tính trên máy tính. Mỗi học sinh sẽ nhìn thấy cùng một số lượng câu hỏi
cho mỗi môn học như những người khác.

Thù Lao cho Trung Tâm Tổ Chức Thi
H41: Hình thức thanh toán thù lao cho tổ chức thi trên máy tính có thay đổi không?
Đ: Thông tin chi tiết về thù lao hiện đang được soạn thảo.
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H42: Hình thức trả thù lao vẫn giữ nguyên, và tăng theo số buổi thi không?
Đ: Thông tin chi tiết về thù lao hiện đang được soạn thảo.

Kinh Nghiệm của Học Sinh
H43: Phần thi có các mục tính giờ hay không, hoặc học sinh sẽ có thể tự chuyển từ phần
thi này sang phần thi tiếp theo không?
Đ: Các phần thi theo chủ đề tương tự sẽ có trong kỳ thi ACT trên máy tính và tất cả các phần
thi sẽ được tính giờ. Học sinh sẽ không thể chuyển sang phần tiếp theo cho đến khi đã hết thời
gian quy định cho phần thi mà các em hiện đang làm bài.

H44: Học sinh có thể bỏ qua các câu hỏi hoặc quay trở lại các câu hỏi trước đó (trong
cùng một phần thi) để xem lại hoặc thay đổi nội dung trả lời không?
Đ: Có, học sinh sẽ có thể bỏ qua, xem lại, hoặc thay đổi nội dung trả lời trong cùng một phần thi
trong thời gian quy định.

H45: Điểm phần thi nhiều lựa chọn (Không có phần thi viết) có hiển thị trên trang màn
hình trong mô hình thi trên máy tính trực tuyến vào ngày thi, thay vì sau này mới biết qua
tài khoản trên trang web của ACT không?
Đ: Không. Điểm cho phần thi nhiều lựa chọn sẽ có sẵn cho học sinh trong tài khoản học sinh
trên ACT, hai ngày làm việc sau buổi thi.

H46: Khi nào kết quả cuối cùng (điểm phần thi nhiều lựa chọn + điểm thi viết) sẽ được
công bố và học sinh tra kết quả thi của các em như thế nào?
Đ: Điểm cho phần thi nhiều lựa chọn có thể được gửi cho học sinh trên tài khoản học sinh của
ACT, hai ngày làm việc sau buổi thi. Điểm thi viết sẽ được đăng trực tuyến ngay khi có điểm,
chúng tôi dự kiến các thí sinh ở ngoài Hoa Kỳ sẽ nhận được điểm thi viết trong vòng hai đến ba
tuần sau ngày thi. Điểm không được báo cáo chính thức cho đến khi đã thêm điểm thi viết.

H47: Nhiều học sinh di chuyển giữa các quốc gia và thành phố để dự thi và lo ngại về sự
cố bất ngờ của mạng và máy tính tại các trung tâm tổ chức thi. Có kỳ thi ACT trên máy
tính để cho các em làm bù trong cùng một ngày thi hoặc ngày hôm sau để các em có thể
thu xếp thời gian đặt phòng khách sạn hoặc mua vé máy bay về nhà không?
Đ: Không, sẽ không có phần thi trên máy tính để làm bù ngay. ACT sẽ tuân thủ các chính sách
về sắp xếp lại ngày thi hoặc thi lại như hiện tại. Vì lý do này mà ACT sẽ tiến hành bước kiểm tra
mức độ sẵn sàng của mỗi trung tâm trước ngày thi trong tháng Chín 2018.
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