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Kính gửi phụ huynh / Người giám hộ 
 

Để hỗ trợ học sinh NSW trong việc phát triển kỹ năng làm việc, bộ Giáo Dục của Tiểu Bang New 

South Wales đã giới thiệu chương trình kiểm tra tối thiểu cho Higher School Certificate (HSC). Để 

đảm bảo sự thành công sau giáo dục Trung Học, khả năng đọc viết và làm toán là những kỹ năng 

cần thiết cho cuộc sống.  Đây là lý do tại sao học sinh ở NSW đang được hỗ trợ để đáp ứng tiêu 

chuẩn tối thiểu trong những lĩnh vực này và để được nhận HSC từ năm 2020.  

 

Để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu cho HSC, học sinh cần đạt được Cấp độ 3 hoặc 4 trong các bài kiểm 

tra trực tuyến trong lĩnh vực đọc, viết và toán học. Chúng tôi sẽ thực hiện các bài kiểm tra này cho 

toàn bộ lớp 10 vào đầu học kỳ 1. 

 

Những học sinh không đạt yêu cầu cấp độ 3 hoặc 4 sẽ được đưa vào một lớp hỗ trợ đặc biệt để rèn 

luyện kĩ năng đọc hiểu và làm toán. Sau đó, học sinh sẽ có cơ hội làm lại các bài kiểm tra Tiêu chuẩn 

Tối thiểu của mình vào cuối mỗi kỳ học. Học sinh có tối đa 4 cơ hội mỗi năm học để làm lại bài kiểm 

tra. 

 

Để biết thêm thông tin và chi tiết, xin phụ huynh và học sinh vui lòng truy cập trang mạng của bộ Tiêu 
Chuẩn Giáo Dục New South Wales: 
http://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/hsc/hsc-minimum-standard 
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