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Nội Quy Cho Thí Sinh 
Hãy … 

• Lắng nghe, đọc, và làm theo lời hướng dẫn. 
• Hãy đặt câu hỏi nếu em không hiểu lời hướng dẫn. 
• Đọc câu hỏi cẩn thận, đặc biệt đối với loại câu hỏi trắc nghiệm nào yêu cầu chọn "câu trả lời 

trúng nhất". Ngoài ra, hãy đọc những câu hỏi tự luận và đề bài luận văn cẩn thận trước khi 
trả lời. 

• Hãy cẩn thận khi đánh dấu để trả lời câu hỏi để em không bỏ sót câu nào hoặc trả lời  không 
đúng chỗ. 

• Hãy tô đậm vào ô trống của câu trả lời mà mình chọn và nếu em muốn đổi câu trả lời thì 
phải bôi sạch ô trống đó trước khi tô vào ô trống của câu trả lời khác. 

• Chỉ nhìn vào bài thi của mình mà thôi. 
• Cố gắng trả lời hết các câu hỏi. 
• Trước khi xếp bài thi lại hoặc nộp bài trực tuyến, hãy kiểm tra lại xem mình đã trả lời toàn 

bộ các câu hỏi chưa. 
• Báo cáo bất cứ những hiện tượng gian lận trong thi cử cho giáo sư hoặc hiệu trưởng của em. 

 
Không nên… 

 
• Mang tài liệu vào phòng thi. 
• Mang vào phòng thi bất cứ những thiết bị điện tử nào không được phê chuẩn (như là điện 

thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh v.v...). Lưu ý, em có thể mang  
vào máy tính được phê chuẩn, nếu thích hợp, trong khi thi. 

• Xài chung máy tính với người khác. 
• Đánh dấu vào những ô tròn trong tờ trả lời để loại bỏ những câu trả lời có thể sai hoặc có thể 

trúng bằng cách đánh dấu vào nhiều ô tròn và bôi nó. Chỉ đánh dấu vào ô đối với       câu    
trả lời đúng mà em chọn. 

• Trao đổi với người khác về câu hỏi của bài thi trong lúc hoặc sau khi thi. (Học sinh nên thảo 
luận về quá trình thi hoặc những vấn đề mà chúng quan tâm với phụ huynh/người giám hộ 
của chúng.) 

• Ghi bài thi vào giấy để cho người khác xem. 
• Rời kỳ thi trực tuyến trước khi buổi thi đã chấm dứt hoặc được hướng dẫn làm như vậy. 
• Dùng mạng truyền thông xã hội để đăng thông tin về bài thi và/hoặc đề thi. 

 
 

Pennsylvania Department of Education 74 DRC Customer Service 1-800-451-7849 
Handbook for Assessment Coordinators 
Winter 2018-2019 

 Pacustomerservice@datarecognitioncorp.com 
www.drcedirect.com 

 

mailto:Pacustomerservice@datarecognitioncorp.com
http://www.drcedirect.com/

	Hãy …
	Không nên…

