
KỲ THI ĐẦU VÀO  

CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC (ISEE) 
 
 

  Kỳ thi bổ sung   
 

NGÀY THI: THỨ 7, NGÀY 17/11/2018 
 

 

Những học sinh không kịp đăng ký ghi danh kỳ thi ISEE ngày 3/11 có một cơ hội duy nhất để 

tham gia bài thi này trong năm nay. Hệ thống các trường công lập Boston (BPS) sẽ tổ chức một 

kỳ thi bổ sung vào thứ 7, ngày 17/11.  Kỳ thi này sẽ áp dụng quy định ghi danh dự thi tại chỗ. 
 

 

KỲ THI BÙ CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH LÀ CƯ DÂN BOSTON!  

 

Kỳ thi bù sẽ được tổ chức tại một địa điểm duy nhất: 

 

Boston Latin School 

78 Avenue Louis Pasteur Boston, MA 02215 

 
 

Để tham gia kỳ thi ngày 17/11/2018: 

 Học sinh phải có mặt tại trung tâm thi trước 08:00 sáng. 

 Học sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân còn hiệu lực khi đến trung tâm thi, bao gồm hộ chiếu, 

thẻ xanh hoặc thẻ học sinh BPS có dán ảnh. Nếu giấy tờ tùy thân không dán ảnh, học sinh phải 

xuất trình một trong những loại giấy tờ sau: Thẻ an sinh xã hội, Thẻ báo cáo, Giấy khai sinh, Thẻ 

học sinh (không dán ảnh). 

 Mang theo một vài bút chì số 2 và cục tẩy. 

 Những học sinh đã ghi danh nhưng không tham gia kỳ thi ngày 3/11 phải mang theo Phiếu thi sinh 

ISEE đã được cấp ban đầu. 

 Học sinh đang theo học tại các trường tư, trường đạo, trường công đặc cách hoặc chương trình 

METCO phải xuất trình giấy xác nhận nơi cư trú của Trung tâm đón tiếp BPS.  Phụ huynh phải 

hoàn thành quy trình xác nhận nơi cư trú trước ngày 16/11.  Vui lòng tham khảo chính sách nơi cư 

trú của BPS tại địa chỉ: www.bostonpublicschools.org/residency. 

 

 

Đây sẽ là kỳ thi ISEE cuối cùng trong năm tổ chức tại Boston. 

 

Để biết thêm thông tin cách nộp hồ sơ vào các trường thi tuyển BPS, vui lòng truy cập 

http://bostonpublicschools.org/exam   

http://bostonpublicschools.org/exam

