Hướng dẫn cho Phụ huynh về Bài Luyện thi LEAP 2025
CÁC BÀI LUYỆN THI LÀ GÌ?

Năm nay các học sinh từ lớp 3 đến trung học phổ thông có thể làm các bài luyện thi cho môn ngôn ngữ tiếng Anh (ELA),
toán, khoa học và nghiên cứu xã hội để giúp chuẩn bị cho bài thi LEAP 2025 toàn bang.
Các bài luyện thi cho phép học sinh thực hiện những điều sau
● làm quen với định dạng bài thi
● thực hành sử dụng các công cụ trực tuyến cho bài thi trực tuyến
● trả lời một số loại câu hỏi mà các em có thể tìm thấy trong các bài thi LEAP 2025
Bài luyện thi có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về việc bài thi như thế nào so với bài tập tại lớp và xem các loại câu hỏi về
ELA, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội mà con em quý vị sẽ trả lời cho các bài thi. Trao đổi với giáo viên của con quý
vị để xem cách họ dự định sử dụng các bài luyện thi như một phần bài học và cách quý vị có thể giúp trẻ thực hiện các bài
luyện thi tại nhà để giúp các em làm quen với định dạng và các tính năng, và trả lời bất kỳ câu hỏi nào các em có thể có.

CÁCH TRUY CẬP BÀI LUYỆN THI?

Bài luyện thi LEAP 2025 năm 2019 có sẵn cho các môn ELA, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội lớp 3-8 và Tiếng Anh I,
Tiếng Anh II, Đại số I, Hình học, Sinh học và Lịch sử nước Mỹ.
● Các bài luyện thi trực tuyến có sẵn tại các liên kết được liệt kê trong bảng bên dưới.
● Các bài luyện thi trên giấy có sẵn cho lớp 3 và 4 và có trên trang web của Sở tại
www.louisianabelieves.com/resources/library/practice-tests.
● Các tài liệu đáp án và tài liệu đã điều chỉnh (bản in cỡ lớn cho lớp 3-4, văn bản đến giọng nói, trình đọc cho
người, audio môn toán bằng tiếng Tây Ban Nha) có sẵn cho tất cả các bài luyện thi trên trang web của Sở tại
www.louisianabelieves.com/resources/library/practice-tests.
Truy cập các bài luyện thi trực tuyến
● Phụ huynh có thể truy cập bài luyện thi trực tuyến bằng cách sao chép và dán liên kết sau vào trình duyệt
Google Chrome: https://wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510848/ott/8/username/password/false.
Dưới đây là tên người dùng theo lĩnh vực nội dung và cấp lớp hay khóa học cần thiết để truy cập bài thi trực tuyến.
Mật khẩu cho mọi lĩnh vực nội dung, cấp lớp và khóa học là teach2025.

