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HƯƠ� NG DA� N 

 

Chương trı̀nh Kie�m tra Phát Trie�n Giáo Dục To� ng Quát  (GED®) 
 

I. Mục đı́ch của Kie�m tra GED® 
 

Chương trı̀nh Phát Trie�n Giáo Dục To� ng Quát (GED®) được thie�t lập cho những cá 
nhân đã ghi danh vào trường học nhưng, do có những lý do khác nhau, đã không hoàn 
thành những ̣đie�u kiện ca�n thie� t đe�  to� t nghiệp trung học pho�  thông. Chương trı̀nh na�y 
cung ca�p một cơ hội đe�  công nhận sự phát trie�n trı̀nh độ học va�n của những cá nhân 
na�y từ khi rút khỏi trường.  

 
II. Sử dụng và Đặc tı́nh của Kie�m tra GED® 

 
Bằng cách đạt được điểm số thỏa đáng trong bài kiểm tra GED®, người lớn sẽ được 
cấp Chứng chỉ Phát triển Giáo dục To� ng quát; đủ điều kiện để được nhận vào học đại 
học hoặc có nhiều cơ hội cho ne�n giáo dục ca�p cao; đáp ứng các yêu cầu về giáo dục 
đối cho việc làm hay thăng tiến trong một công việc; đáp ứng các yêu cầu giáo dục để 
khởi động vào Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ; và đáp ứng các quy định của hội đồng tie�u 
bang và địa phương của những người kiểm tra ve�  giấy phép để nhập vào các kỳ thi 
cấp phép cho những ngành nghề đó đòi hỏi năng lực giáo dục ở cấp mức lớp mười hai. 

 
Bài kiểm tra GED® là một nguo� n lực trong bo� n kiểm tra toàn diện trong lı̃nh vực lý 
luận toán học, lý luận thông qua nghệ thuật ngôn ngữ, nghiên cứu xã hội, và khoa học. 
Kie�m tra được thiết kế để đo lường, càng trực tiếp càng tốt, những khái quát, ý tưởng 
và kỹ năng trí tuệ chủ ye�u thu thập được trong suốt bốn năm trung học. Nhấn mạnh 
vào năng lực trí tuệ hơn là nội dung chi tiết, về khả năng hiểu chính xác, đe�  đánh giá 
một cách phê phán, và suy nghĩ rõ ràng về những khái niệm và ý tưởng. Người kiểm 
tra được cho phép 7 giờ và 5 phút để hoàn thành nguo� n lực của bo� n kie�m tra là: lý 
luận toán học (115 phút); lý luận thông qua nghệ thuật ngôn ngữ (150 phút); nghiên 
cứu xã hội (70 phút); và khoa học (90 phút). 

 
III. Tiêu chua�n Kie�m tra GED® 

 
A. Giấy chứng nhận sẽ được cấp cho người lớn không còn ghi danh vào các 

chương trình trung học phổ thông theo thường lệ và đáp ứng các yêu cầu tối 
thiểu sau: 

 
1. Các ứng viên phải ı́t nha�t từ 18 tuổi trở lên và hiện không tham gia vào 

chương trình giáo dục công lập hoặc đáp ứng các yêu cầu về việc đi học. 
 

2. Trong trường hợp đặc biệt, giới hạn độ tuổi có thể được hạ xuống đến 16 
tuổi cho người nộp đơn: 
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a. Những người đã được hướng dẫn bởi cha mẹ của họ ở nhà và 

đã hoàn thành việc giảng dạy tại nhà; hoặc là  
 

b. Ai đã được miễn khỏi việc hiện diện đi học; hoặc là 
 

c. Cho ai là người nhận một Kế hoạch Giáo dục Thay thế cho Cá nhân Học 
sinh (ISAEP) đã được cấp; hoặc là 

 
d. Ai được đặt trong các cơ sở cải hua�n dành cho người lớn và đang tı́ch cực 

theo đuo� i cho có một chứng chı̉ GED® nhưng chưa được ca�p cho một 
ISAEP; hoặc là 

 
e. Ai đã bị đuổi học; hoặc là 

 
f. Ai được lệnh tòa yêu ca� u đe�  tham gia vào chương trı̀nh kie�m tra GED®. 

 
B. Cá nhân dưới 16 tuổi không hội đủ đie�u kiện trong ba� t kỳ tı̀nh trạng nào cho kie�m tra. 

 
C. Bản tóm tắt các quy tắc về điều hội đủ đie�u kiện cho tuổi dưới vị thành niên trong 

các mục từ a-f trên đây như sau: 
 

1. Được Giáo dục Học tại Nhà 
Những người nộp đơn dưới 18 tuổi, nhưng ít nhất là  16 tuổi, phải cung cấp 
cho giám khảo GED® những giấy tờ có chữ ký của To� ng Giám Đốc Học Khu 
(hay người được ủy nhiệm) xác nhận rằng người nộp đơn đã hoàn thành 
một chương trình hướng dẫn ở nhà. 

 
2. Được Phóng thı́ch khỏi Ba� t buộc Tham gia Hiện diện 

Những người nộp đơn dưới 18 tuổi, nhưng ít nhất 16 tuổi, phải cung cấp cho 
giám khảo GED® những giấy tờ có chữ ký của To� ng Giám Đốc Học Khu (hay 
người được chỉ định) chứng nhận rằng người nộp đơn đã được phóng thı́ch 
khỏi bị ba� t buộc tham gia hiện diện bởi hội đo� ng quản trị trường địa 
phương. Những người vị thành niên được giải phóng và được xét xử phải 
tuân theo luật bắt buộc đi học, trừ khi được hội đo� ng quản trị trường địa 
phương ban hành phóng thı́ch.  

 
3. Giáo dục Thay thế 

Học sinh được ca�p ISAEP  có thể la�y Kie�m tra GED® khi Viên To� ng Giám Đốc 
Học Khu (hoặc người được chỉ định) cung cấp cho giám khảo GED® với Phép 
Kie�m tra GED® ve�  Những Chọn lựa GED® cho các Học sinh được Chọn Đăng 
ký Ca�p Trường Trung học được hoàn thành. Học sinh của ISAEP phải đạt 
được điểm tối thiểu là 450 cho mỗi kie�m tra 2002 của Kie�m tra Thực hành 
Chıńh thức GED® (Official GED® Practice Test) hoặc 150 điểm vào các bài 
thi 2014 Kie�m tra Thực hành Chı́nh thức GED (Official GED Practice Test) 
trước khi nộp đơn này. 
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4. Cơ sở Hiệu chỉnh Người lớn 
Những người nộp đơn dưới 18 tuổi, nhưng ít nhất là 16 tuổi, phải cung cấp 
cho giám khảo GED® những giấy tờ có chữ ký của Bộ Giáo Dục Cải Huấn 
rằng cá nhân đang tích cực theo đuổi chứng chỉ GED®. 

 
5. Bị Đuổi học 

Các người nộp đơn dưới 18 tuổi, nhưng ít nhất là 16 tuổi, phải cung cấp 
tài liệu có chữ ký của Viên Tổng Giám Đốc Học Khu (hoặc người được chỉ 
định) xác nhận rằng người nộp đơn đã bị trục xuất khỏi trường. 

 
6. Tòa án Đã ra Lệnh 

Các người nộp đơn dưới 18 tuổi, nhưng ít nhất là16 tuổi, phải cung cấp 
tài liệu có chữ ký của thẩm phán yêu cầu người nộp đơn tham gia vào 
chương trình thử nghiệm GED®. 

 
D. Tı́n chı̉ trung học pho�  thông là không ca�n thie�t ̣đe�  la�y kie�m tra GED®. 

 
E. Nơi cư trú: Các ứng cử viên kie�m tra GED® không ba� t buộc phải là cư dân của 

Virginia. Tuy nhiên, các người nộp đơn tham gia kỳ thi trong Virginia phải xuất 
trình giấy tờ về nơi cư ngụ hiện tại của họ, dù ở Virginia hay một địa điểm 
khác. 

 
F. Ư� ng dụng: Cá nhân phải nộp đơn trước khi la�y kie�m tra và cung cấp tài liệu nhận 

dạng có ảnh chụp theo quy định của Dịch vụ Kie�m tra GED® tại thời điểm la�y 
kie�m tra. 

 
G. Điểm đậu kie�m tra GED® là 145 cho mỗi bài kiểm tra môn học. Có ba mức 

điểm trong kỳ thi.  
 Các mức điểm là: 

 
1. Đậu/tương đương trường trung học pho�  thông (trao chứng chỉ GED® của 

Virginia): 145-164 
2. GED® College Ready (sẵn sàng cho các khóa học có tı́n chı̉ ca�p cao đa�ng 

165– 174 
3. GED® College Ready + Credit (đủ đie�u kiện cho 10 tie�ng thuộc tı́n chı̉ 

ca�p cao đa�ng): 175-200 
 
H. Tı́n chı̉ cho Đie�m Kie�m tra Ngoài Tie�u bang: Điểm thi sẽ được chấp nhận cho một 

bài kiểm tra GED® Test chính thức được quản lý bởi trung tâm GED® chính thức bên 
ngoài Virginia với điều kiện đã được hoàn thành các yêu cầu được thiết lập Kho� i Cộng 
đo� ng Virginia cho chứng chỉ đã được thực hiện. 
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I. Kiểm tra lại: Người làm bài kiểm tra có thể thực hiện ba lần thử đầu tiên cho 
pha�n kie�m tra mà không bị hạn chế thời gian chờ. Những lần thử tiếp theo sẽ 
phải theo khoảng thời gian chờ đợi 60 ngày giữa các lần thử. Không có giới hạn 
số lần thử cho mỗi năm. Tổng số lần thử phụ thuộc vào thời điểm người làm bài 
kiểm tra lên kế hoạch cho những lần kiểm tra tiếp theo. 

 
IV. Thủ tục Ghi danh la� y bài kie�m tra GED® Test 

 
Các ứng viên có thể đăng ký trên trực tuyến qua truy cập www.ged.com, gọi 
trung tâm liên lạc Dịch vụ GED® Testing tại 1.877.392.6433, hoặc bằng cách liên 
hệ trung tâm kie�m tra địa phương thuộc Pearson VUE Testing Center. 

 
V. Phí Kiểm tra và các Yêu cầu ca�n thie�t Khác 

 
Tất cả các ứng viên được các viên chức nhà trường chấp thuận phải trả một khoản phí 
đe�  thực hiện kie�m tra toàn bộ bốn bài kiểm tra. Cần phải có một khoản phí cho việc 
kiểm tra lại môn học. Lệ phı́ sẽ được trả trên trực tuye�n sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ, hoặc phiếu mua hàng. Một cá nhân phải nộp đơn trước khi la� y bài kie�m. Trước khi 
la�y kie�m tra, người nộp đơn sẽ cung cấp giấy chứng minh nhân thân do chính phủ ban 
hành như là một Ba�ng lái xe hợp lệ, một hộ chie�u,  thẻ nhận dạng ID quân đội, hoặc 
gia�y tờ nhận dạng khác do chı́nh phủ ca�p (trong hoặc ngoài nước) có nêu ra tên, địa 
chı̉, ngày sinh, chữ ký, và hı̀nh ảnh. 

 
VI. Ngày Kie�m tra và Địa điểm 

 
GED® Test được thực hiện tại Pearson VUE Authorized Testing Center na�m tại địa 
đie�m PWCS Adult Learning Center, 14800 Road, Building #4, Manassas, Virginia, 
20112. 

 
VII. Kết quả Kiểm tra 

 
Các trung tâm kiểm tra cung cấp cho thí sinh một tài liệu có hướng dẫn để thu thập 
kết quả trên trực tuye�n www.ged.com. Giấy chứng nhận có thể được lấy theo 
phương cách điện tử. 

 

Phụ tá To� ng Giám Đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trı̀nh (hoặc 
người được chỉ định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Phó To� ng Giám Đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trı̀nh (hoặc người 
được chỉ định) có trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2019. 

 
 

HEỆ  TRƯƠ� NG CÔNG QUAỆ N PRINCE WILLIAM 


