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Khu Học Chánh Độc Lập Arlington không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi, giới tính,
nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hoặc tình trạng tàn tật trong các chương trình giáo dục, các quyết định
về tuyển sinh/ghi danh theo học hoặc các hoạt động do khu học chánh điều hành, theo quy định của
Tiêu đề II, Tiêu đề VI, Tiêu đề IX, và Mục 504

Căn cứ theo quy định của Đạo Luật về Sự Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (Family
Educational Rights and Privacy Act - "FERPA"), Khu Học Chánh Độc Lập Arlington hạn chế việc
xem/sử dụng các học bạ được bảo vệ theo yêu cầu của luật pháp. Dữ kiện trong danh mục về học
sinh sẽ được tiết lộ khi có yêu cầu mà không cần phải có sự chấp thuận của phụ huynh, trừ khi phụ
huynh gửi thư đề nghị hạn chế tiết lộ dữ kiện trong danh mục. Hàng năm, khu học chánh gửi mẫu
thông báo về nguyện vọng tới nhà cho phụ huynh để điền và gửi lại.

Các trường học thường phun thuốc trừ sâu định kỳ. Học sinh có thể liên lạc với các hiệu trưởng
phụ trách khu trường để biết thêm tin tức về các buổi phun thuốc trừ sâu này.

Các lựa chọn và yêu cầu đối với việc cung cấp dịch vụ trợ
giúp cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập
hoặc những học sinh cần hoặc có thể cần dịch vụ giáo
dục đặc biệt
Nếu học sinh gặp khó khăn trong học tập, phụ huynh có thể liên lạc với người có tên dưới đây để
tìm hiểu về hệ thống kiểm tra hoặc giới thiệu vào chương trình giáo dục thông thường để nhận các
dịch vụ trợ giúp. Hệ thống này liên kết học sinh tới nhiều dịch vụ trợ giúp khác nhau, trong đó bao
gồm dịch vụ thẩm định giáo dục đặc biệt. Những học sinh gặp khó khăn trong lớp học thông
thường có thể được xem xét để nhận các dịch vụ gia sư, dạy bù và các dịch vụ trợ giúp khác dành
cho mọi học sinh.
Phụ huynh luôn có quyền xin thẩm định để nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt. Trong một thời hạn hợp
lí, khu học chánh phải quyết định xem học sinh có cần được thẩm định hay không. Nếu cần thẩm
định, phụ huynh sẽ được thông báo và được đề nghị chấp thuận cho học sinh làm thẩm định. Khu
học chánh phải hoàn tất thủ tục thẩm định và lập báo cáo trong thời hạn 60 ngày theo lịch, kể từ
ngày khu học chánh nhận được giấy chấp thuận. Khu học chánh phải cung cấp bản sao của bản báo
cáo cho phụ huynh.
Nếu khu học chánh thấy rằng việc thẩm định là không cần thiết, khu học chánh sẽ gửi thư thông
báo cho phụ huynh giải thích tại sao học sinh đó không được thẩm định. Bản thông báo này sẽ nói
rõ cho phụ huynh các quyền của các em nếu các em không đồng ý với khu học chánh. Ngoài ra,
bản thông báo phải cho phụ huynh biết cách thức xin một bản Thông Báo về Các Biện Pháp An
Toàn Theo Thủ Tục - Quyền Hạn của Phụ Huynh Có Con Bị Tàn Tật.
Người được chấp thuận để liên lạc về các vấn đề liên quan tới học sinh gặp khó khăn trong học tập
hoặc xin giới thiệu thẩm định để nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt là:

Xin liên lạc chuyên viên tư vấn của Trường (về vấn đề gặp khó khăn trong học tập)
Hoặc
Văn Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt 682- 867-7690

MỤC LỤC
Thư mục Trung học Cơ sở

3

Thư mục Trường Trung học

4

Thư mục Trường Tiểu học

5-7

Thư gửi phụ huynh và học sinh

10

Thông tin chung

11-20

Danh mục khóa học lớp 7

21-32

Giáo dục đặc biệt lớp 7

33-35

Danh mục khóa học lớp 8

36-47

Giáo dục đặc biệt lớp 8

48-51

Hướng dẫn học sinh sẵn sàng cho Cao đẳng và Nghề nghiệp

52

Các Quy định về Tốt nghiệp và các Chương trình

53

Nhiệm vụ Hướng dẫn & Tư vấn và Tầm nhìn

54

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Bailey Jr. High
2411 Winewood Ln.
Arlington, TX
(682) 867-0700

Barnett Junior High
2101 Sublett Rd.
Arlington, TX 76018
(682) 867 -5000

Hiệu trưởng:
Tiffany Benavides
Carter Junior High
701 Tharp St.
Arlington, TX 76010
(682) 867 -1700

Hiệu trưởng:
Stephanie Hawthorne
Gunn Junior High
3000 S. Fielder Rd.
Arlington, TX 76015
(682) 867 -5400

Hiệu trưởng:
Dr. Angela Smith
Nichols Junior High
2201 Ascension Blvd.
Arlington, TX 76006
(682) 867 -2600

Hiệu trưởng:
Claudia Morales-Herrera
Ousley Junior High
950 S.E Parkway
Arlington, TX 76018
(682) 867-5700

Hiệu trưởng:
Dr. Matt Varnell
Shackelford Junior High
2000 N. Fielder Rd.
Arlington, TX 76012
(682) 867 -3600

Hiệu trưởng:
Catherine Claiborne
Workman Junior High
701 E. Arbrook Blvd.
Arlington, TX 76014
(682) 867 -1200

Hiệu trưởng:
Grayson Toperzer
Young Junior High
3200 Woodside Dr.
Arlington, TX 76016
(682) 867 -3400

Hiệu trưởng:
Jerod Zahn

Hiệu trưởng:
Jacquelyn McClendon

Hiệu trưởng:
Stacie Humbles
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Boles Junior High
3900 SW Green Oaks Blvd.
Arlington TX 76017

(682) 867-8000

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Arlington College and
Career High School
4900 W. Arkansas Lane
Arlington TX 76016
(817) 515-3550

Arlington Collegiate High
School at TCC-SE
2224 Southeast Pkwy
Arlington, TX 76018
(817) 515-3550

Arlington High School
818 W. Park Row
Arlington, TX 76013
(682) 867-8100

Hiệu trưởng:
Hiệu trưởng:
Hiệu trưởng:
Dr. Ben Bholan
Jeff Krieger
Dr. Shahveer Dhalla
Arlington ISD Agriculture Arlington ISD Dan Dipert
Bowie High School
Science Center
Career and Technical
2101 Highbank Dr.
2212 Michigan Avenue
Center
Arlington, TX 76018
Dalworthington Gardens,
2101 Browning Dr.
(682) 867-4400
TX 76013
Arlington, TX 76010
(682) 867-9528 (682)867-9529
(682) 867-9500
Hiệu trưởng:
Ginger Polster
Lamar High School
1400 Lamar Blvd W.
Arlington, TX 76012
(682) 867-8300

Hiệu trưởng:
Hiệu trưởng:
Ginger Polster
Reny Lizardo
Martin High School
Newcomer Center
4501 W. Pleasant Ridge
600 S. E. Green Oaks Blvd.
Arlington, TX 76016
Arlington, TX 76018
(682) 867-8600
(682) 867-7100

Hiệu trưởng:
Hiệu trưởng:
Marlene Roddy
Andrew Hagman
Sam Houston High School
Seguin High School
2000 Sam Houston Dr.
7001 Silo Rd.
Arlington, TX 76014
Arlington, TX 76002
(682) 867-8200
(682) 867-6700
Hiệu trưởng:
Juan Villareal

Hiệu trưởng:
Greg Meeks
Turning Point Secondary School
2209 N. Davis Drive
Arlington, Texas 76012
(682) 867-3000
https://goo.gl/maps/XDYmoAdypLS2

Hiệu trưởng:
Ray Borden

Hiệu trưởng:
Jeanne Muldrew

Venture High School
600 S. E. Green Oaks Blvd.
Arlington, TX 76018
(682) 867-6400
Hiệu trưởng:
Greg Meeks

6

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
Adams
2220 Sherry Street
Arlington, TX 76010
(682) 867 -2130
Hiệu trưởng:
Lesley Rhodes
Atherton
2101 Overbrook Dr.
Arlington, TX 76014
(682) 867 -4900
Hiệu trưởng:
Bianca Gholston
Blanton
1900 S. Collins St.
Arlington, TX 76010
(682) 867 -1000
Hiệu trưởng:
Joshua Leonard
Corey Academy
5200 Kelly Elliott Rd.
Arlington, TX 76017
(682) 867 -3900
Hiệu trưởng:
Nidia Zaravar
Duff
3100 Lynnwood Dr.
Arlington, TX 76013
(682) 867 -2000
Hiệu trưởng:
Cindy Harbison

Amos

Anderson

Ashworth

3100 Daniel Drive
6700 Silo Rd.
1101 Timberlake Dr.
Arlington, TX 76014 Arlington, TX 760110 Arlington, TX 76002
(682) 867 -4700
(682) 867 -4800
(682) 867 -7773
Hiệu trưởng:
Carin Tufts
Bebensee

Hiệu trưởng:
Angela Peragine
Beckham

Hiệu trưởng:
Stacey Maddoux
Berry

5900 Inks Lake Dr. 1700 Southeast Pkwy
1800 Joyce St.
Arlington, TX 76018 Arlington, TX 76018 Arlington, TX 76010
(682) 867 -5100
(682) 867-6600
(682) 867 -0850
Hiệu trưởng:
Charlotte Carter
Bryant

Hiệu trưởng:
Susi Mitchell
Burgin

2201 Havenwood Dr.
Arlington, TX 76018
(682) 867 -5200
Hiệu trưởng:
Randi Smith
Crouch

401 E. Mayfield Rd. 2121 Margaret Dr.
Arlington, TX 76014 Arlington, TX 76012
(682) 867 -1300
(682) 867 -1010
Hiệu trưởng:
Christi Wilks

Crow Leadership
Academy

2810 Prairie Hill Dr.

Grand Prairie, TX 75051

(682) 867 -0200

2201 Woodside Dr. 2601 Shadow Ridge Dr.
Arlington, TX 76013 Arlington TX 76006
(682) 867 -7900
(682) 867 -3200
Hiệu trưởng:
Mary Helen Burnett

Hiệu trưởng:
Keith Boyd
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Hiệu trưởng:
Jennifer Bohannon
Ditto

3001 Quail Ln.
1201 Coke Dr.
Arlington, TX 76016
Arlington, TX 76010
(682) 867 -3100
(682) 867 -1850
Hiệu trưởng:
Jamie MacDougall
Ellis

Hiệu trưởng:
Jaime Stephens
Dunn

Hiệu trưởng:
Tammy Rogers
Butler

Hiệu trưởng:
Bel Williams
Farrell
3410 Paladium Dr.

Grand Prairie, TX 75052

(682) 867-0300

Hiệu trưởng:
Glen Brunk

ELEMENTARY SCHOOL
Fitzgerald

Foster

Goodman

Hale

5201 Creek Valley Dr.

1025 High Point Rd.
Arlington, TX 76015
(682) 867 -5350

1400 Rebecca Ln.
Arlington, TX 76014
(682) 867 -2200

2400 E. Mayfield Rd.

Arlington, TX 76018
(682) 867 -5300
Hiệu trưởng:
Cindy Brown
Hill

Hiệu trưởng:
Jacquelyn Burden

Hiệu trưởng:
Stephanie Savala

Johns

2020 W. Tucker Blvd.
1900 Sherry St.
Arlington, TX 76013 Arlington, TX 76010
(682) 867-2300
(682) 867 -8600

Hiệu trưởng:
Kasie Longoria
Knox

Arlington, TX 76014
(682) 867-1530
Hiệu trưởng:
Natasha Harris

Jones Academy

Key

2001 Van Buren Dr.
Arlington, TX 76011
(682) 867-3580

3621 Roosevelt Dr.
Arlington, TX 76016
(682) 867-5500

Hiệu trưởng:
Hiệu trưởng:
Dawn Zdrojewski
Katiuska Herrador
Kooken Ed. Center
Larson

Hiệu trưởng:
Hallema Jackson
Little

2315 Stonegate St.
423 N. Center St.
2620 Avenue K.
3721 Little Rd.
Arlington, TX 776010 Arlington, Texas 76011 Grand Prairie, TX 75050 Arlington, TX 76016
(682) 867-7152
(682) 867-0000
(682) 867 -2051
(682) 867-3300
Hiệu trưởng:
Rose Ravin
McNutt
3609 S. Center St.
Arlington, TX 76014
(682) 867-9100

Hiệu trưởng:
Ginger Cole-Leffel

Hiệu trưởng:
Dr. Connie Spence
Miller
6401 W. Pleasant Ridge Rd

Arlington TX 76016
(682) 867-8400

Hiệu trưởng:
Shelly Osten

Hiệu trưởng:
Teri Conley
Moore

Hiệu trưởng:
Beth AnneWoodard
Morton

5500 Park Springs Blvd. 2900 Barrington Pl.
Arlington TX 76017 Arlington TX 76014
(682) 867-8900
(682) 867-5600

Hiệu trưởng:
Nathan Prange
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Hiệu trưởng:
Tashalon Mcdonald

ELEMENTARY SCHOOL
Patrick

Peach

Pearcy STEM Academy

Pope

755 Timber Oaks Ln

2020 Baird Farm Rd.
Arlington TX 76006
(682) 867-6100

601 E. Harris Rd.
Arlington TX 76002
(682) 867-5555

901 Chestnut Dr.
Arlington TX 76012
(682) 867-2750

Grand Prairie, TX 75051

(682) 867-0600

Hiệu trưởng:
Ena Meyers
Rankin

Hiệu trưởng:
Dr. Stephanie Lee
Remynse

Hiệu trưởng:
Codi Van Duzee
Roark

1900 Oleander Dr.
2720 Fall Dr.
Arlington, TX 76010 Grand Prairie, TX 75052
(682) 867-2800
(682) 867-0500
Hiệu trưởng:
Lori Mosley
Short
2000 California Ln..
Arlington, TX 76015
(682) 867-5850
Hiệu trưởng:
Katrina Martinez
Swift
1101 S. Fielder Rd.
Arlington, TX 76013
(682) 867-4100

Hiệu trưởng:
Selena Ozuna
South Davis

2401 Roberts Circle
Arlington, TX 76010
(682) 867 -2900
Hiệu trưởng:
Anna Anderson

2001 S. Davis Dr.
Arlington, TX 76013
(682) 867-3800
Hiệu trưởng:
Debra Wall
Thornton

Grand Prairie, TX 75052

1200 N. Cooper St.
Arlington, TX 76011
(682) 867-4300

Hiệu trưởng:
David Dillard
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Dr. Michelle Cummings

811 Fuller St.
Arlington, TX 76012
(682) 867-4000

Hiệu trưởng:
Hiệu trưởng:
Alicia Rodriguez
Elena Lopez
Học viện Ngôn ngữ
Wood
Thế giới Wimbish
4915 Red Birch Dr.
3300 Pimlico Dr.
Arlington, TX 76018
11601 Wright St.
Arlington, TX 76017
(682) 867-5900
Arlington, TX 76012
(682) 867-76017
(682) 867-6000
Hiệu trưởng:
Delisse Hardy

Hiệu trưởng:

Starrett

Hiệu trưởng:
Bailey Morris
Williams

Hiệu trưởng:
Mark Kammlah

2626 Lincoln Dr.
Arlington, TX 76006
(682) 867 -3700

Speer

Hiệu trưởng:
Selina Elizondo
Webb

2301 E. Park Row Dr.
Arlington, TX 76010
(682) 867-4200

Hiệu trưởng:
Celina Kilgore
Sherrod

2675 Fairmont Dr.
(682) 867-0400

Hiệu trưởng:
Allison Gilmore
West
2911 Kingswood Dr.

Grand Prairie, TX 75052

(682) 867-0100

Hiệu trưởng:
Wendy Britton

Tháng 1 năm 2020
Thưa quý phụ huynh và học sinh,
Trường Trung học cơ sở Arlington ISD cung cấp chương trình học hai năm, lớp 7 & 8, được thiết
kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu về cảm xúc, thể chất và trí tuệ của học sinh bằng cách:
•

Giúp học sinh chuyển tiếp suôn sẻ từ trường tiểu học sang trường trung học cơ sở nơi các
em hoạt động trong nhiều tình huống khác nhau và với một số giáo viên.

•

Trao cho học sinh cơ hội và sự hỗ trợ để phân loại và khám phá những sở thích mới, ý tưởng
mới và những cách thức thực hiện nhiệm vụ mới để tất cả học sinh có thể thành công trong
học tập.

•

Đáp ứng nhu cầu của từng học sinh thông qua các chương trình và chiến lược giảng dạy cụ
thể nhằm hỗ trợ học sinh khi các em nâng cao học tập và điểm số.

•

Chỉ bảo học sinh tôn trọng lẫn nhau và tin tưởng các học sinh khác nhằm để hỗ trợ việc học
tập của các em và cung cấp một nguồn phản hồi khác và các ý tưởng mới.

•

Chuẩn bị cho học sinh cơ hội được ghi danh vào các trường cao đẳng và đại học, cung cấp
trường cao đẳng theo hoạch định thiết kế chứ không phải trường cao đẳng theo kiểu tình cờ.

•

Hướng dẫn học sinh theo mô hình tự định hướng với nhiều cơ hội hơn để đưa ra lựa chọn và
quyết định và dám chịu trách nhiệm cho những lựa chọn và quyết định đó.

Cuốn sổ tay sẽ cho phép bạn tìm hiểu thông tin chung về tổ chức của Trường Trung học cơ sở, các
dịch vụ được cung cấp và các cơ hội hiện tại. Bạn cũng sẽ thấy được các hướng dẫn hàng ngày, mà
chúng tôi mong đợi học sinh của mình tuân thủ. Các hướng dẫn là để đảm bảo một môi trường học
tập tích cực và an toàn, nơi học sinh được tự do học tập và giáo viên được tự do giảng dạy. Đọc
qua các mô tả khóa học, bạn sẽ hiểu rõ hơn về việc cung cấp ở mỗi cấp lớp. Cuối cùng, chính sách
khuyến mãi được nêu ra ở đây để thuận tiện hơn cho bạn.
Vui lòng làm quen với thông tin này. Hãy dành thời gian để xem lại tập sách này và bắt đầu liên kế
hoạch lựa chọn khóa học cho các lớp 7-12. Nếu bạn có thắc mắc, liên quan đến các khóa học, yêu
cầu tốt nghiệp hoặc sắp xếp lịch trình, xin vui lòng liên hệ với văn phòng tư vấn của bạn. Chúng tôi
sẵn lòng được phục vụ.
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THÔNG TIN CHUNG
Thông báo về Quyền của Phụ huynh trong việc tiếp cận hồ sơ giáo dục
Phụ huynh có quyền tiếp cận tất cả các hồ sơ văn bản liên quan đến học sinh bao gồm hồ sơ điểm danh, điểm
kiểm tra, điểm thi, hồ sơ kỷ luật, hồ sơ tư vấn/tâm lý, đơn xin nhập học, thông tin về sức khỏe và tiêm chủng,
đánh giá của giáo viên, chuyên gia tư vấn và báo cáo về các mô hình hành vi. Các câu hỏi liên quan đến quyền
truy cập vào hồ sơ cá nhân của trẻ em nên được trả lời bằng cách tham khảo Dự luật Thượng viện 1, Mục
26.004, được phê chuẩn tháng 6 năm 1995.

Thông tin quan trọng cần xem xét khi đăng ký vào Trung học cơ sở
Hội đồng Giáo dục thiết lập giới hạn địa lý đối với từng trường trung học cơ sở. Nếu có câu hỏi liên quan
đến ranh giới khu học chánh, xin vui lòng gọi cho trường trung học cơ sở gần nhà bạn nhất.
Học sinh cần xuất trình bằng chứng cư trú, giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội, giấy phép lái xe của phụ huynh,
hồ sơ tiêm chủng và hồ sơ xin thôi học thích hợp từ trường phổ thông đã theo học trước đó. Nếu quý vị
không xuất trình hồ sơ tại thời điểm ghi danh thì có thể cần phải kiểm định lại khi nhận được hồ sơ. Phụ
huynh nên có mặt đối với tất cả học sinh mới đến khu học chánh và đối với các học sinh chuyển đổi khu học
chánh. Học sinh từ các trường mà bằng cấp không được công nhận sẽ được chuyên gia tư vấn xếp vào các
lớp học cho đến khi quá trình học tập trước đó của các em được thẩm định.
Việc ghi danh sẽ theo tên hợp pháp của học sinh cho đến khi việc ghi danh này bị thay đổi theo lệnh của
tòa án.
Học sinh sẽ được thông báo trong mỗi lớp về đồ dùng học tập cần thiết cho khóa học.
Các khóa học được cung cấp ở trường trung học cơ sở được liệt kê trong cuốn sổ tay học sinh. Nếu có câu
hỏi về các môn tự chọn hoặc các khóa học thì quý vị cần liên hệ với hiệu trưởng hoặc chuyên viên tư vấn
của trường
Nếu có thay đổi về địa chỉ, số điện thoại, số liên lạc khẩn cấp hoặc thông tin khác thì quý vị cần báo cáo cho
nhà trường ngay lập tức.
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Các dịch vụ sức khoẻ

Tất cả các trường trung học cơ sở đều có một y tá có bằng cấp trong đội ngũ nhân viên của trường. Học sinh
có vấn đề về sức khỏe có thể được giáo viên, phụ huynh hoặc nhân viên hành chính giới thiệu đến y tá. Sơ
cứu sẽ được tiến hành khi cần thiết; việc chuyển đến bác sĩ hoặc cơ sở y tế khác sẽ được thực hiện khi việc
điều trị vượt quá khả năng của trường học. Đối với các câu hỏi liên quan đến sức khỏe xin vui lòng gặp y tá
trường học.

THÔNG TIN TIÊM PHÒNG
VACCINE

LIỀU BẮT BUỘC¹

Diphtheria, Tetanus, &Pertussis
(DTap/DTP/DT/Tdap/Td

Năm mũi vắc-xin bạch hầu-uốn ván-ho gà có chứa vắcxin, một mũi phải được tiêm vào ngày hoặc sau ngày
sinh nhật bốn tuổi; tuy nhiên 4 mũi đáp ứng yêu cầu nếu
mũi thứ 4 được tiêm vào ngày hoặc sau ngày sinh nhật
thứ 4.
Lớp 7—Mũi Tdap nhắc lại nếu đã qua 5 năm kể từ liều
vắc-xin uốn ván cuối cùng
Lớp 8—Mũi Tdap nhắc lại nếu đã qua 10 năm kể từ liều
vắc-xin uốn ván cuối cùng

7 tuổi trở lên
(không cần tiêm vắc-xin ho gà)
Tdap/Td/DTP/DTap hoặc bất kỳ kết hợp nào trong
số vắc-xin này
Bệnh bại liệt

Ba mũi, bao gồm một mũi vào ngày hoặc sau ngày sinh
nhật thứ tư.
Bốn mũi vắc-xin bại liệt một trong các mũi này phải
được tiêm vào ngày hoặc sau ngày sinh nhật thứ tư; tuy
nhiên, 3 mũi đáp ứng yêu cầu nếu mũi thứ 3 được tiêm
vào ngày hoặc sau ngày sinh nhật thứ 4.
Hai mũi MMR với cả hai mũi vào ngày hoặc sau ngày
sinh nhật đầu tiên

Sởi, quai bị và rubella
(MMR)²
Viêm gan B²,³
Thủy đậu²

Ba mũi
2 mũi sau ngày sinh nhật lần thứ 1, HOẶC phụ huynh
báo cáo về tình trạng bệnh
1 mũi
2 mũi

Viêm màng não
Viêm gan A

1 Biên nhận mũi tiêm trước (và trong vòng) tối đa 4 ngày trước sinh nhật thì sẽ đáp ứng yêu cầu tiêm
chủng của trường..
2 xác nhận huyết thanh miễn dịch đối với bệnh sởi, quai bị, rubella, viêm gan B, viêm gan A, hoặc thủy đậu hoặc
bằng chứng huyết thanh nhiễm trùng được chấp nhận thay cho vắc-xin.
3 Hai liều vắc-xin viêm gan B cho người lớn(Recombivax®) được chấp nhận. Liều lượng và loại vắc-xin phải được
ghi chép rõ ràng. (Hai 10 mcg/1.0 ml Recombivax®)
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Hướng dẫn và tư vấn

Tất cả các trường trung học cơ sở đều có chuyên viên tư vấn để giúp học sinh và phụ huynh. Các chuyên
viên tư vấn cung cấp trợ giúp chuyên biệt cho từng học sinh cũng như các chương trình nhóm để giúp học
sinh điều chỉnh các tình huống trong đời sống và trường học, chọn các khóa học phù hợp với từng cá nhân
học sinh, đồng thời khám phá và tìm hiểu để lên kế hoạch cho sự nghiệp mà các em lựa chọn.
Các
chuyên gia tư vấn quản lý và diễn giải các bài kiểm tra tiêu chuẩn và theo dõi sự tiến bộ trong học tập của
học sinh.

Giáo dục đặc biệt

Học sinh khuyết tật được cung cấp các dịch vụ giáo dục và hỗ trợ được thiết kế đặc biệt như là một phần của
chương trình giáo dục toàn diện của học sinh. Tất cả các học sinh nhận các dịch vụ và hỗ trợ giáo dục đặc
biệt đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện theo Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA).

Trung tâm Newcomer

Trung Tâm Newcomer là chương trình học thay thế, được thiết lập để đáp ứng yêu cầu của các học sinh nhập
cư mới của lớp 7 đến 10. Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Trung tâm Newcomer, học sinh phải là
người học tiếng Anh đã không ở Mỹ trong hơn hai năm. Học sinh nhập cư đã đạt được mức “Ưu Tú” trong
môn Đọc TELPAS sẽ đi học ở trường trong khu vực cư ngụ. Những thông tin thu nhận được của các trường
trước đó cùng những đánh giá của địa phương sẽ được áp dụng để xếp chỗ. Học sinh nhập cư làm bài kiểm
tra ngôn ngữ tại văn phòng Ngôn ngữ Thế giới để nắm được trình độ chính xác. Trung tâm Newcomer tập
trung vào việc hỗ trợ tiếp thu ngôn ngữ thông qua nội dung giảng dạy. Lớp học có quy mô thu nhỏ hơn với
sự hỗ trợ 1 kèm 1 nhiều hơn.

Dịch vụ thư viện

Tất cả các trường trung học cơ sở duy trì các thư viện dưới sự điều hành của các thủ thư được đào tạo. Thư
viện trong khu học xá nhà trường dành cho tất cả học sinh để đọc sách giải trí trong lớp và để bổ sung cho
chương trình giảng dạy các môn học. Học sinh có thể mượn sách từ thư viện trong khoảng thời gian cho
phép. Nếu sách bị hư hại, quá hạn trả hoặc bị mất thì học sinh phải nộp tiền phạt.

Dịch vụ ăn uống

Các chuyên gia dinh dưỡng được đào tạo để chuẩn bị thực đơn trên cơ sở dinh dưỡng, kinh tế và sự hấp dẫn
của bữa ăn. Học sinh cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận về cách cư xử và hành xử khi ở trong
nhà ăn. PAMS Lunchroom (Hệ thống Quản lý Tải khoản Thanh toán) ;à cách an toàn nhanh chóng và thân
thiện để phụ huynh thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng
cho các bữa ăn của học sinh. Hãy truy cập PAMS Lunchroom tại http://www.pamslunchroom.com.

Dịch vụ giám sát

Các nhân viên giám sát sẽ nỗ lực hết sức để giữ cho mỗi trường trung học cơ sở được sạch sẽ và chỉn
chu. Học sinh cần phải góp sức cho dịch vụ này bằng cách chăm sóc tài sản của mình và giúp giữ cho tòa
nhà và sân chơi sạch sẽ.

Ngày học

Lịch học và hoạt động trong thời gian này có thể khác nhau giữa các trường. Các lớp học ở hầu hết các
trường trung học cơ sở khác nhau từ khoảng từ 45 đến 55 phút và có khoảng năm phút để đổi tiết. Một số
hoạt động nhất định của trường không tuân theo đúng lịch học tiêu chuẩn vì chúng diễn ra theo định kỳ chứ
không phải hàng ngày. Việc cung cấp các hoạt động này được thực hiện trong toàn bộ chương trình của
trường đối với việc phụ đạo, tập trung toàn trường, chữa cháy và diễn tập khẩn cấp, v.v.
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Điểm danh

Học sinh phải tới trường tối thiểu là 90% ngày học thì mới được nhận tín chỉ. Mỗi ngày đều quan trọng đối
với sự phát triển tâm thần, cảm xúc, về tâm lý của học sinh. Ngày học đầu tiên và ngày học cuối cùng đều
có sự liên quan. Để đạt kết quả học tập thành công ở cấp trung học cuối cấp, học sinh cần tới trường đều đặn
và chuyên cần. Thói quen là một yếu tố rất quan trọng trong vấn đề đi học đều. Hãy chắc chắn rằng bạn hình
thành thói quen đi học hơn là thói quen không đi học.
Việc đi học đầy đủ liên quan tới sự hợp tác ba phía giữa học sinh, phụ huynh, và nhà trường. Nếu phụ
huynh cho phép học sinh vi phạm các quy định của trường hoặc ủng hộ việc vi phạm thì việc đó không có
nghĩa là hành động vi phạm là hợp pháp.
Đi học muộn / Vắng mặt và Phạt giam Xem Chính sách đi học đều của học sinh trong sách Nội quy hạnh
kiểm của học sinh Arlington ISD.

Học bù các buổi học bị bỏ lỡ

Học sinh vắng mặt có lí do hợp lý sẽ được phép học bù vào các buổi học bị bỏ lỡ. Học sinh có trách nhiệm
lấy bài tập sau khi đi học lại và làm bù các bài tập đã bỏ lỡ. Nếu không nộp các bài tập này trong thời gian
hợp lý, học sinh sẽ nhận được điểm không cho bài tập đó. Arlington ISD định nghĩa khoảng thời gian hợp lý
là một ngày cho mỗi ngày nghỉ học có lý do.

Bài tập về nhà

Việc giao bài tập về nhà phục vụ các nhu cầu giáo dục khác nhau. Nó là một dạng kỷ luật trí tuệ, thiết lập
thói quen học tập, bổ sung và củng cố các việc được thực hiện ở trường. Ngoài ra, nó thúc đẩy sự chủ động,
độc lập và trách nhiệm của học sinh và đưa gia đình và trường học xích gần nhau hơn. Bài tập về nhà được
định nghĩa là các nhiệm vụ ngoài lớp được giao cho học sinh với tư cách là phần mở rộng hoặc nâng cao các
công việc làm ở lớp. Có ba loại bài tập về nhà: thực hành, chuẩn bị và mở rộng. Số lượng bài tập về nhà cần
thiết có thể thay đổi theo từng thời điểm trong từng khối lớp hoặc môn học nhất định.

Thi cử

Các bài kiểm tra sẽ được tiến hành vào cuối mỗi học kỳ. Không có bài kiểm tra sớm. Tất cả các khóa học,
bao gồm cả điền kinh, sẽ có một bài kiểm tra viết học kỳ ở lớp 7 và 8. Các bài kiểm tra này sẽ được tính
trung bình là 1/7 điểm học kỳ. Các bài kiểm tra sau mỗi sáu tuần thỉnh thoảng có thể có vào thời điểm cuối
của tuần thứ năm hoặc trong tuần thứ sáu của mỗi kỳ báo cáo sáu tuần.

Sách giáo khoa

Toàn bộ sách sử dụng trong các trường học được Tiểu bang Texas cung cấp miễn phí. Vào đầu học kỳ, các
cuốn sách này được cung cấp và giao cho học sinh. Và cuối học kỳ, học sinh phải gửi lại các cuốn sách này
trong tình trạng còn tốt. Học sinh phải đền cho các cuốn sách giáo khoa bị mất, hư hỏng, hoặc không được
trả lại. Nếu không trả tiền đền cho các cuốn sách giáo khoa đã đánh mất, học sinh có thể sẽ bị từ chối cấp
sách giáo khoa

Thôi học

Nếu muốn thôi học, học sinh đó cần phải có sư thu xếp cần thiết trước một ngày thông qua văn phòng nơi
học sinh đó sẽ được nhận Mẫu Đơn Xin Thôi Học, trong đó có các dữ kiện cần thiết để học sinh đó được tiếp
nhận lại. Bảng điểm của học sinh sẽ được chuyển cho trường mà học sinh sẽ chuyển sang học khi có yêu cầu
của trường đó. Học sinh không có Mẫu Đơn Thôi Học sẽ làm mất nhiều thời gian và gây nhiều rắc rối cho
tất cả những người liên quan khi vào học tại trường kia. Khi học sinh thôi học, phụ huynh cần đi cùng học
sinh hoặc gửi đơn xin thôi học. Không được gây trở ngại cho các giáo viên trong lớp học để giải quyết
việc này.
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Học phí

Hãy đến khu học xá để biết về học phí và hướng dẫn học phí.

Cho phép nghỉ học

Học sinh không được phép rời khỏi trường mà không được phép từ văn phòng nhà trường. Phụ huynh phải
đến văn phòng để thu xếp cho học sinh rời khỏi trường và có thể phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu có thể
thì các cuộc hẹn với nha sĩ và bác sĩ nên được thực hiện sau giờ học, hoặc trong giờ trưa. Tuy nhiên, các
cuộc hẹn bác sĩ và nha sĩ là lý do vắng mặt chính đáng. Học sinh rời khỏi trường để đi khám bác sĩ cần có
"Thẻ hẹn khám bệnh" từ văn phòng. Thẻ này bao gồm thời gian hẹn và cho phép học sinh có được thời gian
đi lại là 30 phút. Bác sĩ hoặc y tá sẽ ký vào thẻ khi học sinh rời khỏi văn phòng. Thẻ phải được trả lại cho
trường khi học sinh quay lại học. Trong trường hợp khẩn cấp, học sinh vẫn nên tham dự một phần của ngày
học nếu có thể, sẽ tốt hơn là vì bỏ luôn cả ngày học.

Trang phục phù hợp của học sinh

Xem Sách Nội quy Hạnh Kiểm Của Học Sinh Arlington ISD.

Hạnh kiểm

Học sinh cần cư xử tốt mọi lúc vì hạnh kiểm của các em sẽ phản ánh gia đình và trường học của các em.
Xem Sách Nội quy Hạnh Kiểm Của Học Sinh để biết thêm thông tin.

Bữa trưa

Tất cả học sinh ăn trong nhà ăn của trường. Các em có thể mua bữa trưa đầy đủ hoặc mang theo bữa trưa và
mua các món đồ đặc biệt. Học sinh phải đến nhà ăn cho dù các em có ăn trưa hay không.

Đưa đón học sinh

Phụ huynh đưa học sinh đến trường hoặc đón các em sau giờ học nên tránh sử dụng các khu vực ra vào của
xe buýt và chỗ đậu xe của giáo viên. Hệ thống xe buýt mới của chúng tôi lớn hơn và cồng kềnh hơn, đòi hỏi
phải thận trọng hơn đối với mọi người trong và xung quanh khu vực xe buýt. Phụ huynh nên hợp tác trong
nỗ lực này.

Học sinh đi xe buýt

Đi xe buýt trường học là một ưu đãi do Khu học chánh cung cấp và nên được đối xử như một ưu đãi. Có một
bộ quy tắc hành vi dành riêng cho tất cả học sinh đi xe buýt trường học ISD Arlington. Xe buýt trường học là
một môi trường khác biệt, nơi hành vi sai trái có thể dẫn đến những lo ngại về an toàn cho người lái xe và
các học sinh khác. Học sinh chuyển tiếp không đủ điều kiện để đi xe buýt. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem
Quy tắc ứng xử Giao thông ISD Arlington trong sách Nội quy Hạnh Kiểm Của Học Sinh.

học sinh có phương tiện đi riêng

Học sinh đi xe đạp hoặc các phương thức giao thông không có động cơ khác đến trường cần đỗ xe ngay khi
đến tại khu vực có giá để xe đạp được quy định. Nhà trường hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc hư
hại hoặc mất cắp xe đạp hay bất kỳ phương tiện vận chuyển không có động cơ nào khác.

Điện thoại

Điện thoại trong văn phòng trường có thể được sử dụng theo quyết định của ban giám hiệu nhà trường chỉ
khi có yêu cầu khẩn cấp. Học sinh sẽ được gọi từ các lớp để gọi điện thoại chỉ trong trường hợp khẩn cấp.
Hãy xem Nội quy Hạnh Kiểm Của Học Sinh để biết về các chính sách sử dụng điện thoại di động.
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Tủ khóa và khóa

Tủ khóa và khóa là để thuận tiện cho học sinh. Ưu tiên này có thể bị thu hồi nếu học sinh lạm dụng ưu tiên
này bằng cách làm hỏng tủ khóa hoặc sử dụng nó để giấu rượu, ma túy, vũ khí, đồ bị đánh cắp hoặc bất kỳ
tài liệu nào khác không thuộc về trường. Khu học chánh có quyền và thẩm quyền trong việc tìm kiếm tủ
khóa, ba lô, xe cộ và các đồ dùng khác vì lý do sức khỏe và an toàn.

Khách thăm

Tất cả khách thăm phải báo cáo cho văn phòng hiệu trưởng ngay khi vào tòa nhà. Phụ huynh mong muốn
được trao đổi với giáo viên hoặc hiệu trưởng sẽ nhận được một cuộc hẹn bằng cách gọi trước để thu xếp thời
gian phù hợp nhất cho cuộc trao đổi đó. Khách thăm không bao giờ được phép gọi một giáo viên từ trong lớp
ra để trao đổi ở cửa lớp. Khách thăm học sinh không được phép vào lớp với học sinh của chúng tôi. Phụ
huynh được chào đón và khuyến khích đến thăm các lớp học bất cứ lúc nào trong năm học. Vui lòng gọi cho
văn phòng chính một ngày trước chuyến thăm và đăng ký với văn phòng.

Hoạt động xã hội trong trường học

Một trải nghiệm quý giá trong thời trung học cơ sở của mỗi thiếu niên là gặp gỡ bạn bè trong một bầu không
khí xã hội lành mạnh. Học sinh học cách hòa đồng với những người khác, kết bạn bền chặt, làm việc đúng
đắn và đúng thời điểm và thu được những kỹ năng xã hội quý giá.
Để đảm bảo rằng các bữa tiệc trong nhà trường được lên kế hoạch và triển khai tốt đẹp, giáo viên và nhân
viên hành chính lên kế hoạch với học sinh và giúp chỉ đạo các hoạt động. Tất cả các quy định của trường sẽ
được thực thi tại các hoạt động này.
Một trong những mục đích của trường trung học cơ sở là cung cấp cho thanh thiếu niên nhiều cơ hội lãnh
đạo, sáng tạo, sống cùng và làm việc với các bạn trong lớp và giáo viên trong nhiều tình huống khác nhau
nhất có thể. Việc thành lập các câu lạc bộ sẽ do hiệu trưởng quyết định.

Bầu cử

Một số tiêu chuẩn bắt buộc phải có đối với học sinh muốn tranh cử cho các vị trí như đại biểu hội đồng học
sinh, cán sự lớp hoặc ủy viên danh dự các hội đoàn. Các tiêu chuẩn phải được đáp ứng và duy trì, không chỉ
trong lĩnh vực điểm học tập và quyền công dân, mà còn trong lĩnh vực đạo đức toàn trường. học sinh nên nói
chuyện với nhà tài trợ tổ chức về các yêu cầu.

Sự kiện điền kinh

Tại tất cả các sự kiện điền kinh mà trường có tham gia, học sinh nên tự ứng xử theo quy tắc đạo đức hạnh
kiểm được chấp nhận của trường và Arlington ISD. Các hành vi gây rối đều bị cấm và học sinh phải chịu
hình thức kỷ luật đối với hành vi sai trái của mình. Học sinh tham gia các hoạt động do nhà trường tài trợ
phải tuân thủ nội quy của trường. Việc vi phạm các quy định này sẽ khiến học sinh bị xử lý kỷ luật.

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa được định nghĩa là bất kỳ hoạt động nào của trường bao gồm cả việc là thành viên
trong bất kỳ câu lạc bộ hoặc tổ chức nào không nằm trong chương trình giảng dạy hoặc khóa học bắt buộc.
Mỗi học sinh phải có giấy phép có chữ ký của phụ huynh trước khi có thể tham gia vào một hoạt động ngoại
khóa. Giấy phép này phải được ký hàng năm. Học sinh phải được lên lớp tiếp theo để đủ điều kiện tham gia
các hoạt động ngoại khóa vào đầu năm học. Học sinh được xếp vào một khối lớp không đủ điều kiện để
tham gia cho đến khi nhận được báo cáo kết quả học tập sáu tuần đầu tiên.
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Đồ dùng bị thất lạc

Nếu một học sinh thấy một đồ dùng có giá trị bất kỳ thì học sinh đó phải chuyển nó vào khu vực "Lost and
Found" trong trường. Vì nhà trường không chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân nên học sinh nên thực hiện
mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tài sản của mình. Quần áo, sách và tư trang nên được đánh dấu để có
thể dễ dàng xác định chúng.

Sử dụng Internet

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Quy chế công nghệ của Arlington ISD trong sách Nội Quy Hạnh Kiểm
Của Học Sinh

Thủ tục bảo đảm tín chỉ giáo dục thể chất ngoài trường

Tất cả học sinh quan tâm đến việc nhận được tín chỉ giáo dục thể chất ngoài khu học xá sẽ được hướng dẫn
đến gặp chuyên viên tư vấn. Chuyên viên tư vấn sẽ giải thích ba loại hình giáo dục thể chất ngoài khu học xá
và cung cấp cho học sinh Đơn đề nghị học giáo dục thế chất ngoài khu học xá. Đơn đề nghị hoàn thiện cần
được gửi lại cho chuyên viên tư vấn. Chuyên viên tư vấn sau đó sẽ xem xét đơn đề nghị với hiệu trưởng và
lấy chữ ký của hiệu trưởng trên đơn. Chuyên viên tư vấn sẽ chuyển đơn tới văn phòng Khoa điền kinh để phê
duyệt lần cuối. Sau lần phê duyệt cuối, đơn sẽ được gửi trả lại cho chuyên viên tư vấn.
Đơn đề nghị phải được phê duyệt lần cuối cùng trước khi 1 tuần mỗi học kỳ. Đơn đề nghị sẽ không
được chấp nhận sau tuần thứ ba của mỗi học kỳ.
Sau khi nhận được đơn đề nghị đã được phê duyệt, chuyên viên tư vấn sẽ gửi "gói nhà cung cấp dịch vụ" tới
huấn luyện viên hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục thể chất ngoài khu học xá. Các nhà cung cấp sẽ
hoàn tất quá trình bằng cách gửi lại xác nhận tuyên bố trách nhiệm tới chuyên viên tư vấn. Chuyên viên tư
vấn hoặc người được chỉ định làm hiệu trưởng sẽ xem xét hồ sơ lớp học sau mỗi 6 tuần để xác minh rằng học
sinh có đáp ứng đủ yêu cầu của Arlington ISD về việc đi học đều và giờ học trước khi bước vào khối lớp.
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Điểm số và Báo cáo

Giáo viên phải báo cáo điểm số trên phiếu báo cáo và trong hồ sơ điện tử. Phụ huynh có thể xem điểm số của
con mình bằng điện tử sau khi đăng ký tại khu học xá. Hệ thống tự phục vụ Phụ huynh (PSS) một phương
pháp dựa trên trang web để phụ huynh truy cập thông tin và điểm số của học sinh tại nhà. Hãy liên lạc với
trường học hoặc truy cập trang web Arlington ISD để biết thông tin đăng ký.
•

Báo cáo tiến bộ sẽ được cấp cho mỗi học sinh vào cuối ba tuần đầu tiên của mỗi giai đoạn chấm
điểm sáu tuần.

•

Phiếu báo cáo kết quả học tập sẽ được cấp cho học sinh vào cuối mỗi kì chấm điểm. Điều quan

•

Một lượng điểm số thích hợp cần phải có đủ để đánh giá công bằng học sinh. Bài kiểm tra sáu tuần
hoặc một bài kiểm tra theo từng bài học có thể được thực hiện như là một phần của việc tính điểm
sáu tuần cuối cùng.

•

Điểm học kỳ sẽ được tính như sau: nhân mỗi điểm số sáu tuần với hai (2), cộng với điểm kiểm tra
cuối học kỳ rồi chia cho (7). Kết quả sẽ là một điểm học kỳ với điểm kiểm tra cuối kỳ được tính
bằng khoảng khoảng 15%.

•

Học sinh đang tham gia các khóa học để lấy tín chỉ trung học cũng sẽ thi STAAR/EOC cho khóa học
đó, nếu được yêu cầu.

•

Tất cả các trường trung học cơ sở sẽ tổ chức kiểm tra viết học kỳ trong tất cả các khóa học được
cung cấp trong chương trình giảng dạy, bao gồm cả điền kinh nam và nữ lớp 7 và 8. Các kỳ thi sẽ
được tính trung bình là 1/7 điểm tổng kết học kỳ.

•

Điểm số học tập của học sinh sẽ không bị thay đổi do hành vi của học sinh đó. Hành vi sẽ được
chấm điểm trong phần trách nhiệm công dân trên mẫu báo cáo điểm số. Các ký hiệu cộng hoặc trừ
có thể được sử dụng cùng với điểm đánh giá về trách nhiệm công dân ở cấp trung học phổ thông.
Sau đây là các ký hiệu đánh giá về trách nhiệm công dân:

trọng là học sinh có trách nhiệm cung cấp phiếu báo cáo kết quả học tập kịp thời, còn phụ huynh
phải theo dõi và nhận thức được sự tiến bộ của học sinh.

A - Xuất sắc
B – Đạt yêu cầu
o C - Cần tiến bộ
o F - Không đạt yêu cầu
Điểm trách nhiệm công dân hoặc đạo đức của học sinh trung học cơ sở sẽ dựa trên những tiêu chuẩn
sau đây:
o nhận trách nhiệm
o lịch sự trong lời nói và cách cư xử
o đáng tin cậy
o tôn trọng quyền của người khác
o nhanh nhẹn
o giữ gìn tài sản
o sử dụng thời gian hợp lý
o làm theo chỉ dẫn
o quan sát các quy tắc ứng xử
o
o

•
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Lên lớp và Lưu ban
Sáng kiến thành công dành cho học sinh lớp 8
Sáng kiến Thành công dành cho học sinh được Cơ quan Lập pháp Texas tạo ra để đảm bảo tất cả học sinh
nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ mà các em cần để thành công trong môn đọc và toán học.
Được ban hành bởi Cơ quan lập pháp Texas thứ 76 vào năm 1999 và được sửa đổi bởi Cơ quan lập pháp
Texas thứ 81 vào năm 2009, các yêu cầu lên lớp SSI chỉ áp dụng cho bài kiểm tra Đánh giá Mức độ Sẵn sàng
Giáo dục Tiểu bang Texas (STAAR) môn toán và đọc ở lớp 5 và 8. Theo quy định của các yêu cầu này, học
sinh có thể lên lớp tiếp theo bằng cách chỉ cần vượt qua bài kiểm tra hoặc bằng quyết định nhất trí của GPC
theo đó học sinh đủ khả năng thực hiện các yêu cầu học tập sau khi được giảng dạy tăng tốc. Học sinh tuân
theo các yêu cầu của SSI cũng gồm cả những em được phục vụ bởi giáo dục đặc biệt và thi STAAR.
Học sinh có ba cơ hội để đáp ứng chuẩn đỗ trong mỗi bài kiểm tra và sẽ nhận được việc giảng dạy bổ sung
sau mỗi cơ hội kiểm tra mà các em không đáp ứng được chuẩn. Một hội đồng xếp lớp, bao gồm hiệu trưởng,
giáo viên và phụ huynh hoặc người giám hộ, họp khi học sinh chưa đạt tiêu chuẩn sau hai cơ hội kiểm tra và
quyết định cách thức hiệu quả nhất để hỗ trợ học sinh thành công. Học sinh không đạt chuẩn đỗ sau ba cơ
hội kiểm tra sẽ tự động bị lưu ban: tuy nhiên, nếu phụ huynh kháng cáo việc lưu ban thì hội đồng xếp lớp có
thể chọn cho học sinh lên lớp nếu tất cả các thành viên đồng thuận rằng học sinh có đủ khả năng thực hiện
các yêu cầu học tập sau khi được giảng dạy thêm.

Lớp 7 & 8

Ngoài ra, việc lên lớp sẽ dựa trên mức trung bình chung là 70 trong mọi môn học được kiểm tra STAAR.
Điểm STAAR đỗ trong môn học đó có thể được thay thế nếu điểm lớp học đạt được thấp nhất là 65. Học sinh
phải đạt được tổng điểm trung bình tối thiểu là 70 trong tất cả các môn học EIE khác (Địa phương).

Chương trình năm học mở rộng

Học sinh không đáp ứng các tiêu chí lên lớp phải tham dự Chương trình Năm học mở rộng. Học sinh được
giảng dạy để cải thiện kỹ năng cơ bản trong toán học, tiếng Anh, khoa học và/hoặc nghiên cứu xã hội. Nhà
trường sẽ thông báo cho học sinh và phụ huynh về thời gian và ngày của chương trình bắt buộc này.
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Các lớp học xếp lớp nâng cao

Mục tiêucủa các lớp Nâng cao ở các trường trung học cơ sở là cung cấp một chương trình học đáp ứng nhu
cầu cá nhân và cung cấp một chương trình giảng dạy đa dạng.
Bắt đầu vào năm lớp bảy, học sinh được tạo cơ hội tham gia chương trình Nâng cao
Trong môn Tiếng Anh, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội.
Khi xem xét đăng ký vào các lớp Nâng cao và AP (Xếp lớp nâng cao), các yếu tố như lực học trước đây của
học sinh, hồ sơ các lần kiểm tra trước, sự yêu thích của học sinh và sự chấp thuận của phụ huynh có thể được
xem xét. Học sinh và phụ huynh sẽ nhận được thư Những điều cần biết khi Ghi danh Nâng cao và AP, giải
thích sự nghiêm ngặt và tiêu chuẩn của các lớp Nâng cao và AP trước khi đăng ký vào lớp. Học sinh được
xem xét cho các lớp Nâng cao cần thể hiện động lực và mong muốn theo đuổi việc học tập chuyên sâu, tính
chủ động, sáng tạo và tò mò.
Chương trình Nâng cao sẽ thử thách và kích thích học sinh ở mức cao nhất trong khả năng của mình. Học
sinh sẽ được cung cấp vô số cơ hội tham gia vào công việc chuyên sâu, trong đó sẽ tập trung vào khả năng
phân tích và tổng hợp. Chất lượng công việc chứ không phải số lượng công việc sẽ được nhấn mạnh.
Chương trình Nâng cao vươn đến tầm cao nhất với các khóa học Xếp lớp nâng cao, Tú tài Quốc tế (IB) và
Tín chỉ kép được cung cấp tại Arlington ISD
Nếu việc thẩm định liên tục xác định rằng khóa học Nâng cao không đáp ứng nhu cầu của Học sinh thì việc
chuyển lại lớp cho học sinh có thể được xem xét sau khi tham khảo ý kiến giữa học sinh, phụ huynh, giáo
viên và quản trị viên/chuyên gia tư vấn. Mẫu đơn xin rút khỏi các lớp Nâng cao và AP phải do giáo viên,
học sinh và phụ huynh kí, và gửi lại cho giáo viên hoặc chuyên viên tư vấn trước khi rút khỏi khóa học
Nâng cao.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ MÔ TẢ KHÓA
HỌC LỚP 7
Lớp bảy là thời gian để học sinh thích nghi với một trường học mới, củng cố các kỹ năng và thói
quen có được ở trường tiểu học và mở rộng các lĩnh vực quan tâm.
Các khóa học mà học sinh sẽ học trong năm lớp bảy được liệt kê dưới đây và được mô tả trên các
trang sau. Không phải tất cả các khóa học tự chọn đều được cung cấp tại mỗi trường. Việc cung cấp
khóa học tự chọn phụ thuộc vào nhân viên nhà trường và yêu cầu của học sinh.
BẮT BUỘC
với tất cả học sinh

TỰ CHỌN
(thay đổi theo từng khu học xá)

Tiếng Anh 7 (1 đơn vị)

Ngoại ngữ thăm dò

ESL
(thay thế cho Tiếng Anh 7)

*Đọc 7 (1 đơn vị)

Speech

Giáo dục đặc biệt

Toán (1 đơn vị)

***Kịch nghệ 7

Khoa học I (1 đơn vị)

***Thanh nhạc

Lịch sử/Địa lý Texas
( 1 đơn vị)
**Giáo dục Thể chất
(1/2 hoặc 1 đơn vị)

*** Ban nhạc

THAY THẾ

**Dàn nhạc (cần có kinh nghiệm)
***Nghệ thuật
AVID
Điền kinh (1/2 hoặc 1 đơn vị)
Đọc (1/2 hoặc 1 đơn vị)
Nền tảng của Công nghệ

*Tại một số khu học xá, môn Đọc bắt buộc (LA7210) có thể được đưa vào trong lớp tiếng Anh (LA7225)
**Một năm học GDTC đầy đủ phải được thực hiện trong lớp 7 hoặc 8.
***Một năm học Mỹ thuật đầy đủ phải được thực hiện trong lớp 7 hoặc 8.
****TẤT CẢ CÁC học sinh ESL phải được sắp lịch học với một giáo viên tiếng Anh có bằng cấp về tiếng Anh.
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NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ
LỚP 7 / ĐỌC
Tên khóa học:

TIẾNG ANH 7

Mô tả khóa học:

Khóa học này tích hợp các quy ước nói và viết, các kỹ năng nghe và nói, và sáng tác. Nó phát triển và
củng cố các kỹ năng nói và viết thông qua cả việc luyện nói và viết, bao gồm cả việc tích hợp các kỹ
năng ngữ pháp và chính tả trong quá trình viết. Kỹ năng viết được phát triển thông qua việc sử dụng
các văn bản gợi ý và thông qua hướng dẫn viết nhằm giải quyết nhiều thể loại khác nhau, trong khi tập
trung vào văn bản nghị luận. Khóa học này cần được thực hiện với LA7210 Đọc 7.

Course Number

LA7200

Tên khóa học:

ĐỌC 7

Mô tả khóa học:

Khóa học này tích hợp việc nghiên cứu văn học, phân tích đọc và trả lời, phát triển từ vựng, kiến thức
về truyền thông, kỹ năng nghe và nói, và nghiên cứu. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng đọc phức tạp
hơn bằng cách phân tích nhiều thể loại văn học, bao gồm tiểu thuyết, bình luận, phi hư cấu văn học,
kịch, thơ, lập luận thuyết phục, kịch ngắn truyền hình và các hình thức truyền thông khác nhau. Khóa
học này cần được thực hiện với LA7200 – Tiếng Anh 7.

Course Number

LA7210

Tên khóa học:

TIẾNG ANH NÂNG CAO 7

Mô tả khóa học:

Tiếng Anh Nâng cao 7 sẽ tập trung vào cùng một TEKS do Tiểu bang Texas quy định đối với cấp lớp
nhưng sẽ nhấn mạnh vào việc áp dụng các kỹ năng đọc và viết nâng cao. Học sinh sẽ được thử thách để
trở thành những nhà tư tưởng phê phán thông qua phân tích, tổng hợp và đánh giá tư duy cao cấp với
những bài giảng được thiết kế sâu sắc hơn nhằm chuẩn bị cho các khóa học xếp lớp nâng cao (AP), tú
tài quốc tế (IB) và/hoặc tín chỉ kép. Các khóa học này được thiết kế cho những học sinh chứng tỏ năng
khiếu rõ nét về đọc và viết.

Course Number

LA7300

Tên khóa học:

ĐỌC NÂNG CAO 7

Mô tả khóa học:

Tiếng Anh Nâng cao 7 sẽ tập trung vào cùng một TEKS do Tiểu bang Texas quy định đối với cấp lớp
nhưng sẽ nhấn mạnh vào việc áp dụng các kỹ năng đọc và viết nâng cao. Học sinh sẽ được thử thách để
trở thành những nhà tư tưởng phê phán thông qua phân tích, tổng hợp và đánh giá tư duy cao cấp với
những bài giảng được thiết kế sâu sắc hơn nhằm chuẩn bị cho các khóa học xếp lớp nâng cao (AP), tú
tài quốc tế (IB) và/hoặc tín chỉ kép. Các khóa học này được thiết kế cho những học sinh thể hiện năng
khiếu rõ nét về đọc và viết.

Course Number

LA7310

Tên khóa học:

TIẾNG ANH & ĐỌC 7

Mô tả khóa học:
Course Number

Khóa học này tích hợp việc giảng dạy Nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh và đọc trong một tiết học dành
cho các khu học xá không cung cấp LA7200 - Tiếng Anh 7 và LA7210 - Đọc.
LA7225

Tên khóa học:

TIẾNG ANH & ĐỌC NÂNG CAO 7

Mô tả khóa học:

Tiếng Anh Nâng cao 7 sẽ tập trung vào cùng một TEKS do Tiểu bang Texas quy định đối với cấp lớp
nhưng sẽ nhấn mạnh vào việc áp dụng các kỹ năng đọc và viết nâng cao. Học sinh sẽ được thử thách để
trở thành những nhà tư tưởng phê phán thông qua phân tích, tổng hợp và đánh giá tư duy cao cấp với
những bài giảng được thiết kế sâu sắc hơn nhằm chuẩn bị cho các khóa học xếp lớp nâng cao (AP), tú
tài quốc tế (IB) và/hoặc tín chỉ kép. Các khóa học này được thiết kế cho những học sinh chứng tỏ năng
khiếu rõ nét về đọc và viết.

Course Number

LA7325
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TOÁN LỚP 7
Tên khóa học:

TOÁN

Mô tả khóa học:

Các tiêu điểm chính ở Lớp 7 là số và phép tính; tỷ lệ, biểu thức, phương trình và mối quan hệ; cùng với
đo lường và dữ liệu. Học sinh sử dụng các khái niệm, thuật toán và tính chất của các số hữu tỷ để khám
phá các mối quan hệ toán học và mô tả các tình huống phức tạp tăng dần. Học sinh sử dụng các khái
niệm về tỷ lệ và tư duy đại số để khám phá, phát triển và truyền đạt các mối quan hệ toán học, bao gồm
số học, hình học và đo lường, và thống kê và xác suất. Giải quyết vấn đề trong các bối cảnh, ngôn ngữ
và giao tiếp có ý nghĩa, kết nối trong và ngoài toán học, cùng với lý luận quy chuẩn và phi quy chuẩn
ẩn sau tất cả các lĩnh vực nội dung trong toán học.

Course Number

MA7200

Tên khóa học:

KHÓA HỌC TĂNG GẤP ĐÔI THỜI LƯỢNG LỚP 7

Mô tả khóa học:

Khóa học cục bộ này có thể là bắt buộc ở một số trường dành cho học sinh theo học Toán (MA7200).
Trọng tâm của khóa học này là cung cấp thêm thời gian và hỗ trợ về các chủ đề như số học và phép
tính, tỷ lệ, biểu thức, phương trình, đo lường, hình học và xác suất.

Tên khóa học:

TOÁN HỌC NÂNG CAO LỚP 7

Mô tả khóa học:

Khóa học cục bộ này có thể là bắt buộc ở một số trường dành cho học sinh chưa thi đỗ học phần toán
của bài kiểm tra STAAR. STAAR Math 7 sẽ được cung cấp tại một số trường dưới dạng lớp học một
học kỳ (MA7281). Nâng cao - Khóa học này sẽ chuẩn bị cho học sinh yêu thích môn toán Đại số 1 ở
lớp tám. Các lĩnh vực trọng tâm chính trong Toán học Nâng cao 7 là tỷ lệ; biểu thức, phương trình, các
mối quan hệ và nền tảng của các hàm số; đo lường và dữ liệu. Học sinh sử dụng các khái niệm, thuật
toán và tính chất của các số thực để khám phá các mối quan hệ toán học và để mô tả các tình huống
phức tạp tăng dần. Học sinh sử dụng các khái niệm về tỷ lệ để khám phá, phát triển và truyền đạt các
mối quan hệ toán học, bao gồm cả thống kê và xác suất. Học sinh sử dụng tư duy đại số để mô tả sự
thay đổi một lượng trong một mối quan hệ dẫn đến sự thay đổi trong lượng khác. Học sinh kết nối các
biểu hiện bằng lời, số, đồ họa và biểu tượng của các mối quan hệ, bao gồm các phương trình và bất
đẳng thức. Học sinh bắt đầu phát triển hiểu biết về các mối quan hệ hàm số. Mặc dù việc sử dụng tất cả
các loại công nghệ là quan trọng nhưng việc nhấn mạnh vào các kỹ năng sẵn sàng học đại số đòi hỏi
phải triển khai công nghệ vẽ đồ thị. Được khuyên học

Yêu cầu trước khi học:
Course Number

Hoàn thành thành công Toán nâng cao 6 với tối thiểu 80% và học sinh yêu thích học,
MA7300

24

KHOA HỌC LỚP 7
Tên khóa học:

KHOA HỌC LỚP 7

Mô tả khóa học:

Khoa học lớp 7 có tính chất liên ngành; tuy nhiên, phần lớn nội dung tập trung vào sinh vật và môi
trường. Các chủ đề bao gồm; vật chất và năng lượng; lực, chuyển động và năng lượng; Trái đất và
không gian và: sinh vật và môi trường. Học sinh, trong ít nhất 40% thời gian giảng dạy, tiến hành các
cuộc khảo sát trong phòng thí nghiệm và hiện trường theo các quy trình an toàn và thực hành đạo đức
và phù hợp với môi trường.

Course Number

SC7200

Tên khóa học:

KHOA HỌC NÂNG CAO 7

Mô tả khóa học:

Khoa học nâng cao sẽ tập trung vào cùng một TEKS do Tiểu bang Texas quy định cho cấp lớp nhưng
sẽ nhấn mạnh vào các kỹ năng khoa học và ứng dụng nâng cao. Học sinh sẽ được thử thách để trở
thành những nhà tư tưởng phê phán thông qua phân tích, tổng hợp và đánh giá tư duy cao cấp với
những bài giảng được thiết kế sâu sắc hơn nhằm chuẩn bị cho các khóa học xếp lớp nâng cao (AP), tú
tài quốc tế (IB) và/hoặc tín chỉ kép. Khóa học này được thiết kế cho những học sinh chứng tỏ năng
khiếu rõ nét về khoa học. Khoa học lớp 7 có tính chất liên ngành; tuy nhiên, phần lớn nội dung tập
trung vào sinh vật và môi trường. Các chủ đề bao gồm; vật chất và năng lượng; lực, chuyển động và
năng lượng; Trái đất và không gian và: sinh vật và môi trường. Học sinh, trong ít nhất 40% thời gian
giảng dạy, tiến hành các cuộc khảo sát trong phòng thí nghiệm và hiện trường theo các quy trình an
toàn và thực hành đạo đức và phù hợp với môi trường.

Course Number

SC7300
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NGHIÊN CỨU XÃ HỘI LỚP 7
Tên khóa học:

LỊCH SỬ / ĐỊA LÝ TEXAS

Mô tả khóa học:

Ở lớp 7, học sinh học lịch sử Texas từ thời kỳ đầu đến nay. Nội dung được trình bày sâu và rộng hơn
so với Lớp 4. Học sinh tìm hiểu toàn bộ phạm vi của lịch sử Texas, bao gồm Tự nhiên và Cư dân
Texas; Thời đại tiếp xúc; Thuộc địa Tây Ban Nha; Quốc gia Mexico; Cách mạng và Cộng hòa; Nhà
nước sớm; Texas trong Nội chiến và Tái thiết; Bông, Gia súc và Đường sắt; Thời đại của dầu; Texas
trong cuộc Đại khủng hoảng và Thế chiến II; Dân quyền và Bảo thủ; và Thời đại Texas đương đại.
Trọng tâm trong mỗi thời đại là các cá nhân, sự kiện quan trọng, và các vấn đề và tác động của chúng.
Học sinh xác định các khu vực của Texas và sự phân bố dân cư trong và giữa các khu vực và giải thích
các yếu tố khiến Texas thay đổi từ một người nông dân sang một xã hội đô thị. Học sinh mô tả cấu trúc
và chức năng của chính quyền thành phố, hạt và tiểu bang, giải thích ảnh hưởng của Hiến pháp Hoa Kỳ
đối với Hiến pháp Texas và kiểm tra các quyền và trách nhiệm của công dân Texas. Học sinh sử dụng
các nguồn tài liệu nguyên cấp và thứ cấp để kiểm tra nền văn hóa phong phú và đa dạng của Texas khi
các em xác định các nhóm chủng tộc và sắc tộc khác nhau định cư ở Texas để xây dựng một nước cộng
hòa và sau đó là một tiểu bang. Học sinh phân tích tác động của những khám phá khoa học và đổi mới
công nghệ đối với sự phát triển của Texas trong các ngành công nghiệp khác nhau như nông nghiệp,
năng lượng, y tế, máy tính và hàng không vũ trụ. Học sinh sử dụng các nguồn tài liệu nguyên cấp và
thứ cấp để có được thông tin về Texas.

Course Number

SS7200

Tên khóa học:

LỊCH SỬ / ĐỊA LÝ NÂNG CAO

Mô tả khóa học:

Khóa học Lịch sử Texas Xếp lớp Nâng cao được thiết kế để giúp học sinh bắt đầu xây dựng các kỹ
năng cần thiết cho đại học. Điều này đặc biệt hữu ích cho những học sinh muốn tham gia các khóa học
nâng cao, tú tài quốc tế hoặc các khóa học nghiên cứu xã hội tín chỉ kép ở trường trung học. Nội dung
khóa học bao gồm các nền văn hóa của người Mỹ bản địa, thời đại xây dựng sứ mệnh, thuộc địa, cách
mạng, cộng hòa, và nhà nước. Học sinh xác định các khu vực của Texas và sự phân bố dân cư trong và
giữa các khu vực. Học sinh mô tả cấu trúc và chức năng của chính quyền thành phố, hạt và tiểu bang
và ảnh hưởng của Hiến pháp Hoa Kỳ đối với Hiến pháp Texas. Các nguồn nguồn tài liệu nguyên cấp
và thứ cấp được sử dụng để điều tra về nền văn hóa đa dạng của Texas và sự đóng góp của các nhóm
chủng tộc và sắc tộc khác nhau. Chương trình giảng dạy tập trung vào việc cải thiện khả năng đọc phê
phán và phân tích và tổng hợp thông tin thực tế. Học sinh phân tích tài liệu nguyên cấp và trả lời các
câu hỏi dựa trên tài liệu và không bị bó buộc. Học sinh nên đọc về cấp lớp trước khi thử khóa học này.

Course Number

SS7300
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GIÁO DỤC THỂ CHẤT / SỨC KHỎE LỚP 7
Tên khóa học:

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Mô tả khóa học:

Học sinh vào trường trung học cơ sở với nhiều kỹ năng thể chất và xã hội cơ bản. Chương trình trung
học cơ sở cung cấp các cơ hội để có được các kỹ năng mới và cải thiện những kĩ năng đã có được. Học
sinh tham gia vào một loạt các trò chơi nhóm, nhịp điệu và các trò chơi giải trí được lên kế hoạch dần
dần. Các em có cơ hội để phát triển thái độ mong muốn, để có được kiến thức về từng hoạt động, rèn
luyện thói quen tốt cho sức khỏe và trải nghiệm trách nhiệm tự định hướng của công dân. Để được
miễn tham gia, học sinh phải có giấy phép từ bác sĩ. Theo yêu cầu bằng văn bản của phụ huynh, học
sinh có thể được miễn tham gia trong một thời gian giới hạn không quá ba (3) ngày. Một năm học giáo
dục thể chất là bắt buộc ở lớp 7 HOẶC 8. Việc tham gia môn điền kinh sẽ thay thế cho GDTC.

Mã số khóa học

PE7200

27

TỰ CHỌN LỚP 7
Tên khóa học:

TIẾNG LATIN I

Mô tả khóa học:

Khóa học này là một lớp giới thiệu về tiếng Latin và người La Mã nói tiếng này. Học sinh được giới
thiệu những điều căn bản về ngữ pháp, cú pháp, và từ vựng, cũng như văn hóa cổ điển và nền văn minh
La Mã ảnh hưởng đến xã hội hiện tại. Nghe, nói đọc và viết sẽ được dùng để tăng cường khả năng của
học sinh để thông dịch ngôn ngữ. Vào cuối Trình Độ 1, học sinh sẽ đạt được từ mức độ thành thạo
Novice High đến Intermediate Low về đọc, từ mức độ thành thạo Novice Low đến Novice Mid về
nghe, mức độ thành thạo Novice Low đến Novice Mid về nói, và thành thạo Novice Mid về viết. Đây
là một khóa học cấp trung học mà học sinh có thể kiếm được tín chỉ tốt nghiệp.

Mã số khóa học

FL1211

Tên khóa học:

TIẾNG PHÁP I

Mô tả khóa học:

Khóa học này giới thiệu về ngôn ngữ và văn hóa Pháp và được dạy gần như hoàn toàn bằng tiếng Pháp.
Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, phiên dịch và thuyết trình để có thể nói,
nghe, đọc và viết bằng tiếng Pháp. Học sinh trình độ I dự kiến sẽ đạt được mức độ thành thạo từ
Novice Mid tới Novice High. Học sinh ở mức độ thành thạo Novice High biểu hiện nghĩa trong bối
cảnh đơn giản, có thể đoán trước thông qua việc sử dụng và tái tạo các cụm từ và câu ngắn được học.
Các em có thể hiểu thông tin trong câu dài trong các tình huống và các nguồn có nhiều thông tin về ngữ
cảnh. Nói chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói chuyện với những người học
ngôn ngữ có thể hiểu được học sinh ở cấp độ Novice High Đây là một khóa học cấp trung học mà học
sinh có thể kiếm được tín chỉ tốt nghiệp.

Mã số khóa học

FL1221

Tên khóa học:

TIẾNG ĐỨC I

Mô tả khóa học:

Khóa học này giới thiệu về ngôn ngữ và văn hóa Đức và được dạy gần như hoàn toàn bằng tiếng Đức.
Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, diễn giải và thuyết trình để có thể nói,
nghe, đọc và viết bằng tiếng Đức. Học sinh trình độ I dự kiến sẽ đạt được mức độ thành thạo từ Novice
Mid tới Novice High. Học sinh ở mức độ thành thạo Novice High biểu hiện nghĩa trong bối cảnh đơn
giản, có thể đoán trước thông qua việc sử dụng và tái tạo các cụm từ và câu ngắn được học. Các em có
thể hiểu thông tin trong câu dài trong các tình huống và các nguồn có nhiều thông tin về ngữ cảnh. Nói
chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói chuyện với những người học ngôn ngữ
có thể hiểu được học sinh ở cấp độ Novice High Đây là một khóa học cấp trung học mà học sinh có thể
kiếm được tín chỉ tốt nghiệp.

Mã số khóa học

FL1231

Tên khóa học:
Mô tả khóa học:

TIẾNG TÂY BAN NHA I
Khóa học này giới thiệu về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha và được dạy gần như hoàn toàn bằng
tiếng Tây Ban Nha. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, diễn giải và thuyết
trình để có thể nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh trình độ I dự kiến sẽ đạt được
mức độ thành thạo từ Novice Mid tới Novice High. Học sinh ở mức độ thành thạo Novice High biểu
hiện nghĩa trong bối cảnh đơn giản, có thể đoán trước thông qua việc sử dụng và tái tạo các cụm từ và
câu ngắn được học. Các em có thể hiểu thông tin trong câu dài trong các tình huống và các nguồn có
nhiều thông tin về ngữ cảnh. Nói chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói
chuyện với những người học ngôn ngữ có thể hiểu được học sinh ở cấp độ Novice High Đây là một
khóa học cấp trung học mà học sinh có thể lấy được tín chỉ tốt nghiệp.

Mã số khóa học

FL1241
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Tên khóa học:

KHÁM PHÁ NGOẠI NGỮ

Mô tả khóa học:

Khóa học này khám phá nhập môn nhiều ngôn ngữ nước ngoài. Một số ngôn ngữ học sinh sẽ được giới
thiệu bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Đức. Giới thiệu đơn giản, số, thời
gian và các đồ vật hàng ngày sẽ được dạy. Ở một số khu học xá, khóa học này được cung cấp dưới
dạng khóa học tự chọn một học kỳ (FL7201).

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

Không
FL7200

Tên khóa học:

TIẾNG TÂY BAN NHA II

Mô tả khóa học:

Khóa học này khám phá nhập môn nhiều ngôn ngữ nước ngoài. Một số ngôn ngữ học sinh sẽ được giới
thiệu bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Đức. Giới thiệu đơn giản, số, thời
gian và các đồ vật hàng ngày sẽ được dạy. Ở một số khu học xá, khóa học này được cung cấp dưới
dạng khóa học tự chọn một học kỳ (FL7201). Khóa học này tiếp tục học về ngôn ngữ và văn hóa Tây
Ban Nha và được dạy gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng
giao tiếp giữa các cá nhân, diễn giải và thuyết trình để có thể nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Tây Ban
Nha. Học sinh Trình độ II dự kiến sẽ đạt được một mức độ thành thạo từ Novice High tới Intermediate
Low Học sinh ở mức độ thành thạo Intermediate Low biểu hiện nghĩa trong bối cảnh trực tiếp, cá nhân
bằng cách kết hợp và kết hợp lại những thứ các em đã biết trong các câu và phát ngôn ngắn. Học sinh
có thể hiểu một số thông tin từ các phát ngôn được kết nối đơn giản trong các nguồn nói hoặc viết. Nói
chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói chuyện với những người học ngôn ngữ
có thể hiểu được các emĐây là một khóa học cấp trung học mà học sinh có thể lấy được tín chỉ tốt
nghiệp.

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

FL1241 Tiếng Tây Ban Nha I
FL1242

Tên khóa học:

TIẾNG TÂY BAN NHA NÂNG CAO III

Mô tả khóa học:

Khóa học này tiếp tục học về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha và được dạy gần như hoàn toàn bằng
tiếng Tây Ban Nha. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, diễn giải và thuyết
trình để có thể nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh Trình độ III dự kiến sẽ đạt
được một mức độ thành thạo từ Intermediate Low tới Intermediate Mid. Học sinh ở mức độ thành thạo
Intermediate Mid biểu hiện nghĩa trong bối cảnh trực tiếp, cá nhân bằng các phát ngôn ngắn dài đan
xen cùng một chuỗi câu. Nói chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói chuyện
với những người học ngôn ngữ có thể hiểu được học sinh ở trình độ Intermediate Mid. Đây là một khóa
học cấp trung học mà học sinh có thể lấy được tín chỉ tốt nghiệp.

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

FL1242 Tiếng Tây Ban Nha II
FL1343

Tên khóa học:

TIẾNG TÂY BAN NHA NÂNG CAO IV

Mô tả khóa học:

Tiếng Tây Ban Nha nâng cao IV tiếp tục chuẩn bị cho học sinh tham dự kỳ thi Ngôn ngữ và Văn hoá
Tây Ban Nha Xếp lớp Nâng cao. Khóa học này được dạy bằng tiếng Tây Ban Nha. Sử dụng các sự kiện
hiện tại, quan điểm toàn cầu và tiểu thuyết văn hóa và văn bản phi hư cấu, học sinh tiếp tục phát triển
nhận thức về văn hóa Tây Ban Nha và các sản phẩm, thực tiễn và quan điểm của thế giới Tây Ban Nha.
Khóa học dựa trên các chủ đề về Sắc đẹp và Thẩm mỹ, Cuộc sống đương đại, Gia đình và Cộng đồng,
Thách thức toàn cầu, Bản sắc cá nhân và Công cộng, và Khoa học và Công nghệ. Học sinh ở học Tiếng
Tây Ban Nha và Văn hóa IV AP phải đạt trình độ thông thạo từ Intermediate Mid đến Intermediate
High vào cuối khóa học. Đây là một khóa học cấp trung học mà học sinh có thể kiếm được tín chỉ tốt
nghiệp.

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

FL1343 - Tiếng Tây Ban Nha III
FL1347

Tín chỉ: 1 tín chỉ

Tín chỉ: 1 tín chỉ

Tín chỉ: 1 tín chỉ

Tín chỉ: 1 tín chỉ
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Tên khóa học:

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TÂY BAN NHA AP

Mô tả khóa học:

Khóa học Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha AP thu hút học sinh khám phá văn
hóa trong cả bối cảnh đương đại và lịch sử. Khóa học phát triển nhận thức và đánh giá cao

của học sinh về các sản phẩm văn hóa (ví dụ: công cụ, sách, âm nhạc, luật pháp, quy ước, tổ chức);
thực hành (mô hình tương tác xã hội trong một nền văn hóa); và quan điểm (giá trị, thái độ và quy
ước). Nó được dạy gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau khi hoàn thành khóa học này, học
sinh nên làm bài kiểm tra Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha xếp lớp nâng cao do Hội đồng Đại học
tổ chức. Học sinh họcVăn hóa và Ngôn ngữ Tây Ban Nha AP sẽ đạt đến trình độ Intermediate High
hoặc Advanced Mid vào cuối khóa học
Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

FL134 Tiếng Tây Ban Nha IV Nâng cao
FL1344

Tên khóa học:

ĐỌC 7

Mô tả khóa học:

Khóa học tự chọn này được thiết kế để giúp học sinh trở thành những người đọc khéo léo hơn. Chương
trình giảng dạy sẽ nhấn mạnh cải thiện kỹ năng đọc. Học sinh sẽ làm việc để tăng cường vốn từ vựng,
tăng sự lưu loát và phát triển thành thạo trong việc sử dụng nhiều chiến lược và kỹ năng hiểu.

Mã số khóa học

LA7260

Tên khóa học:
Mô tả khóa học:

ĐỌC 7 STAAR
Khóa học cục bộ này có thể được yêu cầu ở một số trường dành cho những học sinh chưa vượt qua
phần đọc của bài kiểm tra STAAR. Khóa học này được cung cấp trên một số trường như một khóa học
một học kỳ. (LA7219).

Mã số khóa học

LA7218

Tên khóa học:

THUYẾT TRÌNH

Mô tả khóa học:

Khóa học này tạo ra các tình huống nói / trình diễn thực tế và đặc biệt, cho phép học sinh xây dựng sự
tự tin, đĩnh đạc và có được các kỹ năng giao tiếp để có được quyền công dân hiệu quả hơn. Kịch câm,
hoạt cảnh và độc thoại được giới thiệu để tưởng tượng tự do và phát triển các kỹ thuật cơ bản. Được
cung cấp tại một số trường như một khóa học tự chọn một học kỳ (LA7276).

Mã số khóa học

LA7275

Tên khóa học:

TOÁN 7 STAAR

Mô tả khóa học:

Khóa học cục bộ này có thể là bắt buộc ở một số trường dành cho học sinh chưa thi đỗ học phần toán
của bài kiểm tra STAAR. STAAR Math 7 sẽ được cung cấp tại một số trường dưới dạng lớp học một
học kỳ (MA7281).

Mã số khóa học

MA7280

Tên khóa học:

AVID 7TH GRADE

Mô tả khóa học:

Khóa học cục bộ này có thể là bắt buộc ở một số trường dành cho học sinh chưa thi đỗ học phần toán
của bài kiểm tra STAAR. STAAR Math 7 sẽ được cung cấp tại một số trường dưới dạng lớp học một
học kỳ (MA7281).

Mã số khóa học

EX7300

30

Tín chỉ: 1 tín chỉ

MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT THỊ
GIÁC LỚP 7
Tên khóa học:

THANH NHẠC

Mô tả khóa học:

Lớp bảy là một chương trình giảng dạy dựa vào biểu diễn, để đào tạo cho các ca đoàn lớp tám và lớp
chín trong đó nghiên cứu về học hát, lý thuyết âm nhạc và văn học âm nhạc thích hợp. Nhiều loại nhạc
thanh nhạc được hát, bao gồm cả nhạc đại chúng và dân gian cũng như âm nhạc có tính chất nghiêm
túc hơn. Dàn hợp xướng lớp bảy biểu diễn trong các chương trình và có thể tham gia các cuộc thi UIL
trong năm.

Mã số khóa học

FA7200

Tên khóa học:

DÀN HỢP XƯỚNG

Mô tả khóa học:

Lớp bảy là một chương trình giảng dạy dựa vào biểu diễn, để đào tạo cho các ca đoàn lớp tám và lớp
chín trong đó nghiên cứu về học hát, lý thuyết âm nhạc và văn học âm nhạc thích hợp. Nhiều loại nhạc
thanh nhạc được hát, bao gồm cả nhạc đại chúng và dân gian cũng như âm nhạc có tính chất nghiêm
túc hơn. Dàn hợp xướng lớp bảy biểu diễn trong các chương trình và có thể tham gia các cuộc thi UIL
trong năm. Học sinh có thể phải tham gia các buổi diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học.

Mã số khóa học

FA7220

Tên khóa học:

DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Mô tả khóa học:

Dàn nhạc giao hưởng ở lớp bảy chỉ dành cho những người đã được đào tạo trong chương trình bộ dây
cơ bản ở Arlington hoặc các nơi khác. Học sinh mới bắt đầu học không được ghi danh. Chương trình là
sự tiếp nối đào tạo bộ dây cơ bản với phần giới thiệu về lịch sử bộ dây. Ngoài ra, khóa học nhấn mạnh
đến việc phải biểu diễn.

Mã số khóa học

FA7230

Tên khóa học:

DÀN NHẠC HÒA TẤU

Mô tả khóa học:

Dàn nhạc ở lớp bảy chỉ dành cho những người đã được đào tạo trong chương trình bộ dây cơ bản ở
Arlington hoặc các nơi khác. Học sinh mới bắt đầu học không được ghi danh. Chương trình là sự tiếp
nối đào tạo bộ dây cơ bản với phần giới thiệu về lịch sử bộ dây. Ngoài ra, khóa học nhấn mạnh đến
việc phải biểu diễn. Dàn hợp xướng lớp bảy biểu diễn trong các chương trình và có thể tham gia các
cuộc thi UIL trong năm. Học sinh có thể phải tham gia các buổi diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học.

Mã số khóa học

FA7240

Tên khóa học:

*BAN NHẠC

Mô tả khóa học:

Tất cả các học sinh ban nhạc tương lai được kiểm tra năng khiếu âm nhạc vào mùa xuân năm lớp sáu.
Bài kiểm tra này được đưa ra để xác định khả năng âm nhạc bẩm sinh của học sinh, nhưng không nhất
thiết là một tiêu chí mà tất cả các học sinh trong ban nhạc được chọn. Người mới bắt đầu được bắt đầu
vào lớp bảy. Chương trình ban nhạc được chia thành ba nhóm: Bắt đầu, trung cấp và nâng cao. Người
chơi cho mỗi nhóm được chọn theo khả năng trình diễn bất kể cấp lớp hoặc kinh nghiệm âm nhạc trước
đó. Tất cả các học sinh ban nhạc cần tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Các ban nhạc lớp bảy biểu diễn trong
các chương trình và có thể phải thi trong các cuộc thi UIL trong năm. Học sinh có thể phải tham gia
các buổi diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học. * Phần bắt đầu bằng nhạc cụ: FA7250 Bộ sáo,
Bộ gõ FA7260, Bộ đồng FA7270, Ban nhạc hòa nhạc trung cấp FA7280, Ban nhạc giao hưởng
cao cấp FA7290.
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Tên khóa học:

NGHỆ THUẬT 7

Mô tả khóa học:

Học sinh có cơ hội khám phá, tổ chức, hiểu và đánh giá khả năng thể hiện sáng tạo của bản thân trong
nhiều phương tiện khác nhau: sơn, đất nặn, than, phấn, sợi, in, điêu khắc, v.v. được khuyến khích. Học
sinh sẽ có cơ hội tham gia các chương trình và cuộc thi khác nhau trong suốt cả năm. (FA7601).

Mã số khóa học

FA7600

Tên khóa học:

KỊCH NGHỆ 7

Mô tả khóa học:

Học sinh được giới thiệu các kỹ năng diễn xuất cơ bản như ngẫu hứng, đặc trưng nhân vật và chuyển
động sân khấu. Cấu trúc kịch và sản xuất kịch cũng được học Chủ đề đặc biệt bao gồm thuyết giảng,
viết cảnh, kịch đọc, kịch hình thể và kịch câm.

Mã số khóa học

FA7700
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GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
CÁC LỰA CHỌN KHÓA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT LỚP 7

Việc tiếp cận vào các khóa học giáo dục đặc biệt được xác định bởi Ủy ban tuyển sinh, Đánh giá và Bãi bỏ
(ARD) và dựa trên Chương trình Giáo dục cá nhân của học sinh (IEP).

CÁC LỚP HỌC MÔN CHÍNH
TIẾNG ANH 7

ĐỌC Imp/LA 7

TOÁN 7

SP7100

SP7150

PC

SP711

SP8850

AC

SP886

PC

NGHIÊN CỨU
XÃ HỘI 7

KHOA HỌC 7

PC

SP7141

PV

SP7142

PV

AC

SP7900

AC

SP7940

AC

TỰ CHỌN
TỰ CHỌN AC
SP8900

TỰ CHỌN

HỌC NGHỀ

XÃ HỘI/CẢM XÚC

AI,VI HỖ TRỢ

SP7130

PVOC

SP8553

SEAS

SP7170

VI Supp
7-8

SP8870

AC

SP8880

ABLE

SP7180

VI Ad
Sk 7-8

SP7960

AI Supp
7-8

Tên khóa học:

TIẾNG ANH 7 PC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này tích hợp các quy ước nói và viết, kỹ năng nghe và nói, và sáng tác. Nó phát triển
và củng cố các kỹ năng nói và viết thông qua cả việc luyện nói và viết, bao gồm cả việc tích hợp các kỹ
năng ngữ pháp và chính tả trong quá trình viết. Kỹ năng viết được phát triển thông qua việc sử dụng
các văn bản gợi ý và thông qua hướng dẫn viết nhằm giải quyết nhiều thể loại khác nhau, trong khi tập
trung vào văn bản nghị luận. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa
trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7100

Tên khóa học:

TĂNG CƯỜNG ĐỌC 7 PC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này tích hợp các quy ước nói và viết, kỹ năng nghe và nói, và sáng tác. Việc được
nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7150
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Tên khóa học:

ĐỌC/NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này cung cấp hướng dẫn để có được các kỹ năng tiên quyết về đọc, viết, nghe, làm
theo hướng dẫn, nhu cầu giao tiếp và kỹ năng đọc viết máy tính cơ bản. Việc được nhận vào khóa học
này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8850

Tên khóa học:

TOÁN 7 PC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này được thiết kế để cung cấp nền tảng các khái niệm toán học trong tương lai, cũng
như khắc phục các kỹ năng cơ bản cần học sâu thêm. Các tiêu điểm của toán học lớp 7 là số học và các
phép tính, tỷ lệ, biểu thức, phương trình và các mối quan hệ; và đo lường và dữ liệu. Khóa học nhấn
mạnh vào phương pháp giảng dạy cụ thể bằng hình ảnh đến trừu tượng được sử dụng để dạy kỹ năng
giải quyết vấn đề. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP
của học sinh.

Mã số khóa học

SP7110

Tên khóa học:

TOÁN 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này cung cấp hướng dẫn để có được các kỹ năng tiên quyết và toán học ứng dụng
cho cuộc sống hàng ngày. Những kỹ năng này bao gồm giải quyết vấn đề, sử dụng máy tính, kỹ năng
và khái niệm về tiền / thời gian / đo lường và các kỹ năng tính toán cơ bản. Việc được nhận vào khóa
học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8860

Tên khóa học:

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ TEXAS 7 PV

Mô tả khóa học:

Trong khóa học sửa đổi này, học sinh nghiên cứu lịch sử của Texas từ thời gian đầu đến nay. Nội dung
bao gồm các nền văn hóa của người Mỹ bản địa, kỉ nguyện xây dựng sứ mệnh, thuộc địa, cách mạng,
cộng hòa, và nhà nước. Học sinh xác định các khu vực của Texas và sự phân bố dân cư trong và giữa
các khu vực. Học sinh mô tả cấu trúc và chức năng của chính quyền thành phố, hạt và tiểu bang và ảnh
hưởng của Hiến pháp Hoa Kỳ đối với Hiến pháp Texas. Các nguồn nguồn tài liệu nguyên cấp và thứ
cấp được sử dụng để điều tra về nền văn hóa đa dạng của Texas và sự đóng góp của các nhóm chủng
tộc và sắc tộc khác nhau. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên
IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7141

Tên khóa học:

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này dạy các kỹ năng tiên quyết trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội. Việc được nhận
vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7900

Tên khóa học:

KHOA HỌC 7 PV

Mô tả khóa học:

Trong khóa học liên ngành này, phần lớn nội dung được sửa đổi và tập trung vào các sinh vật và môi
trường, khoa học vật lý, và Trái đất và không gian. Học sinh sẽ sử dụng các phương pháp khoa học để
tiến hành các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mô tả, so sánh và / hoặc thí nghiệm. Các chủ đề học
tập bao gồm sự tương tác giữa vật chất và năng lượng, tính chất vật lý và hóa học và sự thay đổi của
vật chất, mối quan hệ giữa lực, chuyển động và năng lượng, Hệ thống Trái đất và các sinh vật và môi
trường. Khóa học nhấn mạnh vào tư duy phê phán, lý luận khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề. Việc
được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7142
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Tên khóa học:

KHOA HỌC 7 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này cung cấp hướng dẫn về các kỹ năng tiên quyết và cho khoa học về tính độc lập
cá nhân, dinh dưỡng, kỹ năng gia đình, vệ sinh, chải chuốt và kỹ năng an toàn cá nhân. Việc được nhận
vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7940

CÁC LỚP TỰ CHỌN SPED
Tên khóa học:

NHẬN THỨC CƠ BẢN NGHỀ NGHIỆP 7 PV

Mô tả khóa học:

Khóa học này cung cấp hướng dẫn và đào tạo để hỗ trợ học sinh đạt được các kỹ năng quan trọng tại
nơi làm việc, tăng các kỹ năng hành vi thích ứng cần thiết cho việc làm và tăng sự tham gia mang tính
công dân để chuyển tiếp thành công vào cuộc sống trung học phổ thông và sau trung học. Việc được
nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7130

Tên khóa học:
Mô tả khóa học:

NHẬN THỨC CƠ BẢN NGHỀ NGHIỆP 7/8 AC
Khóa học này cung cấp hướng dẫn để bắt đầu các kỹ năng nghề nghiệp bao gồm các kỹ năng sản xuất
và lắp ráp cơ bản, kỹ năng làm việc hợp tác, kỹ năng mềm và kỹ năng sử dụng lao động tổng quát.
Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8870

Tên khóa học:
Mô tả khóa học:

QUẢN LÝ CUỘC SỐNG 7/8 SEAS
Khóa học này cung cấp việc giảng dạy và đào tạo trực tiếp, củng cố các kỹ năng cụ thể cần thiết cho
các kỹ năng giải quyết vấn đề về cảm xúc xã hội cần thiết để học sinh tiến bộ trong IEP.

Mã số khóa học

SP8553

Tên khóa học:

QUẢN LÝ CUỘC SỐNG ABLE 7/8

Mô tả khóa học:

Khóa học này cung cấp việc giảng dạy và đào tạo trực tiếp, củng cố các kỹ năng cụ thể cần thiết cho
các kỹ năng giải quyết vấn đề về cảm xúc xã hội cần thiết để học sinh tiến bộ trong IEP.

Mã số khóa học

SP8880

Tên khóa học:

HỖ TRỢ 7/8 VI

Mô tả khóa học:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ thuật học tập và/hoặc kỹ năng nghiên
cứu cho các học sinh bị suy giảm thị lực. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban
ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7170

Tên khóa học:

KĨ NĂNG THÍCH ỨNG 7/8 VI

Mô tả khóa học:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ năng thích ứng cho học sinh bị suy giảm
thị lực. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7180

Tên khóa học:
Mô tả khóa học:

HỖ TRỢ 7/8 AI
Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ năng thích ứng và/hoặc học tập cho các
học sinh khiếm thính. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên
IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7960
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ MÔ TẢ KHÓA
HỌC LỚP 8
Mục tiêu của lớp bảy được tiếp tục ở lớp tám, giới thiệu cho học sinh làm việc với độ khó tăng dần
và khuyến khích công việc độc lập hơn. Các khóa học của lớp tám được liệt kê dưới đây và được
mô tả trên các trang sau. Không phải tất cả các khóa học tự chọn đều được cung cấp tại mỗi trường.
Các khóa học tự chọn phụ thuộc vào nhân viên nhà trường và yêu cầu của học sinh.

BẮT BUỘC
với tất cả học sinh

TỰ CHỌN
(thay đổi theo từng
khu học xá)

Tiếng Anh (1 đơn vị)

Giới thiệu về Nghề nghiệp & Công
nghệ (1/2 đơn vị)

Toán hoặc Đại số I (1 đơn vị)

Tiếng Pháp I

Khoa học II (1 đơn vị)

Tiếng Đức
I
Tiếng Latin 1

Lịch sử/Công dân Hoa Kỳ (1 đơn vị)
*Giáo dục thể chất (1/2 hoặc
1 đơn vị)
Phân tích nghề nghiệp, kỹ thuật và
giáo dục đại học (CTHEI)

THAY THẾ
Giáo dục đặc biệt

Tiếng Tây Ban Nha I
Diễn thuyết

***Thanh nhạc
***Dàn nhạc (yêu cầu kinh nghiệm)
***Ban nhạc
***Nghệ thuật (phải trả tiền vật liệu)
AVID
***Kịch nghệ 8
Cửa vào Công nghệ (1/2 hoặc 1unit)
Điền kinh (1/2 hoặc 1 đơn vị)
Đọc (1/2 hoặc 1 đơn vị)

*Một năm học GDTC đầy đủ phải được thực hiện trong lớp 7 hoặc 8.
*** Một năm học Mỹ thuật đầy đủ phải được thực hiện trong lớp 7 hoặc 8.
**TẤT CẢ các học sinh ESL phải được học với một giáo viên tiếng Anh có chứng nhận tiếng Anh.
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NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ/ ĐỌC LỚP 8
Tên khóa học:

TIẾNG ANH VÀ ĐỌC 8
Khóa học này tích hợp các quy ước bằng miệng và bằng văn bản, kỹ năng nghe và nói, và sáng tác, và
tích hợp nghiên cứu văn học, phân tích đọc và trả lời, phát triển từ vựng, kiến thức truyền thông, kỹ
năng nghe và nói và nghiên cứu. Nó phát triển và củng cố các kỹ năng nói và viết thông qua cả việc
luyện nói và viết, bao gồm cả việc tích hợp các kỹ năng ngữ pháp và chính tả trong quá trình viết. Kỹ
năng viết được phát triển thông qua việc sử dụng các văn bản gợi ý và thông qua hướng dẫn viết nhằm
giải quyết nhiều thể loại khác nhau, trong khi tập trung vào văn bản nghị luận. Học sinh sẽ phát triển
các kỹ năng đọc phức tạp hơn bằng cách phân tích nhiều thể loại văn học, bao gồm tiểu thuyết, bình
luận, phi hư cấu văn học, kịch, thơ, lập luận thuyết phục, kịch ngắn truyền hình và các hình thức truyền
thông khác nhau.

Mã số khóa học

LA8225

Tên khóa học:

TIẾNG ANH VÀ ĐỌC 8 NÂNG CAO
Tiếng Anh Nâng cao 8 sẽ tập trung vào cùng một TEKS do Tiểu bang Texas quy định đối với cấp lớp
nhưng sẽ nhấn mạnh vào việc áp dụng các kỹ năng đọc và viết nâng cao. Học sinh sẽ được thử thách để
trở thành những nhà tư tưởng phê phán thông qua phân tích, tổng hợp và đánh giá tư duy cao cấp với
những bài giảng được thiết kế sâu sắc hơn nhằm chuẩn bị cho các khóa học xếp lớp nâng cao (AP), tú
tài quốc tế (IB) và/hoặc tín chỉ kép. Các khóa học này được thiết kế cho những học sinh chứng tỏ năng
khiếu rõ nét về đọc và viết.

Mã số khóa học

lA8325
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TOÁN LỚP 8
Tên khóa học:

TOÁN
Các tiêu điểm chính ở Lớp 8 là số và phép tính; tỷ lệ, biểu thức, phương trình và mối quan hệ; cùng với
đo lường và dữ liệu.
Học sinh sử dụng các khái niệm, thuật toán và tính chất của số thực để khám phá các mối quan hệ toán
học và để mô tả các tình huống phức tạp tăng dần, trong khi các khái niệm về tỷ lệ được sử dụng để
khám phá, phát triển và truyền đạt các mối quan hệ toán học. Học sinh sử dụng tư duy đại số để mô tả
sự thay đổi một lượng trong một mối quan hệ dẫn đến sự thay đổi trong lượng khác. Học sinh kết nối
các biểu hiện bằng lời, số, đồ họa và biểu tượng của các mối quan hệ, bao gồm các phương trình và bất
đẳng thức và bắt đầu phát triển sự hiểu biết về các mối quan hệ hàm số. Giải quyết vấn đề trong các bối
cảnh, ngôn ngữ và giao tiếp có ý nghĩa, kết nối trong và ngoài toán học, cùng với lý luận quy chuẩn và
phi quy chuẩn ẩn sau tất cả các lĩnh vực nội dung trong toán học.

Mã số khóa học

MA8200

Tên khóa học:

KHÓA HỌC TĂNG GẤP ĐÔI THỜI LƯỢNG LỚP 8
Khóa học này có thể được yêu cầu ở một số trường dành cho những học sinh chưa vượt qua phần toán
của bài kiểm tra STAAR. Toán 8 STAAR sẽ được cung cấp tại một số trường dưới dạng lớp học một
học kỳ (MA8281).

Tên khóa học:

TOÁN HỌC NÂNG CAO ĐAI SỐ I 8
Lớp Đại số I Nâng cao này sẽ được học ở lớp tám với các học sinh có điểm số cao hơn mức điểm của
lớp. Nó được thiết kế cho học sinh đã tham gia chương trình Toán học xếp lớp nâng cao và/hoặc chuẩn
bị học Đại số ở lớp tám. Trong khóa học này, học sinh sẽ xây dựng kiến thức và kỹ năng từ toán học ở
Lớp 6 và 7, tức là các vấn đề cơ bản quan hệ tuyến tính, số học và phép tính và tỷ lệ. Học sinh sẽ học
tuyến tính, phương trình bậc hai, và hàm mũ và các phép biến đổi liên quan, phuơng trình, và các
nghiệm liên quan. Học sinh sẽ kết nối các hàm số và các bài giải liên quan của mình trong cả tình
huống toán học và thực tế. Học sinh sẽ sử dụng công nghệ để thu thập và khám phá dữ liệu và phân
tích mối liên hệ thống kê. Ngoài ra học sinh sẽ học các đa thức cấp một và cấp hai, biểu thức căn, dãy
hàm số và định luật số mũ. Học sinh sẽ tạo ra và giải các hệ thống tuyến tính với hai phương trình và
hai biến và sẽ tạo ra các hàm số mới thông qua các phép biến đổi. Tín chỉ sẽ được trao thích hợp với
các yêu cầu tốt nghiệp. + Có thi cuối khóa (EOC). Được khuyên học

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

Hoàn thành thành công Toán 7 AP với 80% trở lên và học sinh yêu thích môn này.
MA8301
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KHOA HỌC LỚP 8
Tên khóa học:

KHOA HỌC LỚP 8
Khoa học lớp 8 có tính chất liên ngành; tuy nhiên, phần lớn nội dung tập trung vào Trái đất và khoa
học vũ trụ. Các chủ đề bao gồm; vật chất và năng lượng; lực, chuyển động và năng lượng; Trái đất và
không gian và: sinh vật và môi trường. Học sinh, trong ít nhất 40% thời gian giảng dạy, tiến hành khảo
sát tại phòng thí nghiệm và hiện trường theo các quy trình an toàn và thực hành đạo đức và phù hợp
với môi trường

Mã số khóa học

SC8200

Tên khóa học:

KHOA HỌC NÂNG CAO 8
Khoa học nâng cao sẽ tập trung vào cùng một TEKS do Tiểu bang Texas quy định cho cấp lớp nhưng
sẽ nhấn mạnh vào các kỹ năng khoa học và ứng dụng nâng cao. Học sinh sẽ được thử thách để trở
thành những nhà tư tưởng phê phán thông qua phân tích, tổng hợp và đánh giá tư duy cao cấp với
những bài giảng được thiết kế sâu sắc hơn nhằm chuẩn bị cho các khóa học xếp lớp nâng cao (AP), tú
tài quốc tế (IB) và/hoặc tín chỉ kép. Khóa học này được thiết kế cho những học sinh chứng tỏ năng
khiếu rõ nét về khoa học. Khoa học lớp 8 có tính chất liên ngành; tuy nhiên, phần lớn nội dung tập
trung vào Trái đất và khoa học vũ trụ. Các chủ đề bao gồm; vật chất và năng lượng; lực, chuyển động
và năng lượng; Trái đất và không gian và: sinh vật và môi trường. Học sinh, trong ít nhất 40% thời gian
giảng dạy, tiến hành các cuộc khảo sát trong phòng thí nghiệm và hiện trường theo các quy trình an
toàn và thực hành đạo đức và phù hợp với môi trường.

Mã số khóa học

SC8300
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LỊCH SỬ LỚP 8
Tên khóa học:

LỊCH SỬ HOA KỲ
Ở lớp 8, học sinh học lịch sử Hoa Kỳ từ thời kỳ đầu thuộc địa tói tận thời kì Tái thiết. Kiến thức và kỹ
năng trong tiểu mục (b) của phần này bao gồm phần đầu tiên của một khóa học kéo dài hai năm về lịch
sử Hoa Kỳ. Phần thứ hai, bao gồm lịch sử Hoa Kỳ từ thời kì Tái thiết đến hiện tại, được cung cấp trong
§113.41 của tiêu đề này (liên quan đến Nghiên cứu Lịch sử Hoa Kỳ kể từ năm 1877 (Một tín chỉ), Bắt
đầu từ Năm học 2011-2012). Nội dung của Lớp 8 được xây dựng dựa trên kiến thức từ Lớp 5 nhưng
cung cấp sâu và rộng hơn. Nội dung lịch sử tập trung vào các sự kiện chính trị, kinh tế, tôn giáo và xã
hội và các vấn đề liên quan đến thời đại thuộc địa và cách mạng, việc hình thành và phê chuẩn Hiến
pháp Hoa Kỳ, những thách thức của nền cộng hòa sơ khai, Thời đại Jackson, quá trình mở rộng về phía
tây, chủ nghĩa địa phương, Nội chiến, và Tái thiết. Học sinh mô tả các đặc điểm vật lý của Hoa Kỳ và
tác động của chúng đối với phân bố dân cư và mô hình định cư trong quá khứ và hiện tại. Học sinh
phân tích các yếu tố kinh tế khác nhau ảnh hưởng đến sự phát triển của nước Mỹ thuộc địa và những
năm đầu của nước cộng hòa và xác định nguồn gốc của hệ thống doanh nghiệp tự do. Học sinh phân
tích niềm tin và nguyên tắc của Mỹ, bao gồm chính phủ bị hạn chế, Tam quyền phân lập, liên bang,
phân chia quyền lực và quyền cá nhân, được phản ánh trong Hiến pháp Hoa Kỳ và các tài liệu lịch sử
khác. Học sinh đánh giá tác động của các vụ kiện của Tòa án Tối cao và các phong trào cải cách lớn
của thế kỷ 19 và xem xét quyền và trách nhiệm của công dân Hoa Kỳ cũng như tầm quan trọng của sự
lãnh đạo hiệu quả trong một nước cộng hòa lập hiến. Học sinh đánh giá tác động của những khám phá
khoa học và đổi mới công nghệ đối với sự phát triển của Hoa Kỳ. Học sinh sử dụng các kỹ năng tư duy
phê phán, bao gồm cả việc xác định sai lệch trong tài liệu bằng văn bản, bằng lời và bằng hình ảnh.

Mã số khóa học

SS8200

Tên khóa học:

LỊCH SỬ HOA KÌ NÂNG CAO
Khóa học này được thiết kế để giúp học sinh bắt đầu xây dựng các kỹ năng cần thiết cho đại học. Điều
này đặc biệt hữu ích cho những học sinh muốn tham gia các khóa học nâng cao, tú tài quốc tế hoặc các
khóa học nghiên cứu xã hội tín chỉ kép ở trường trung học. Nội dung khóa học bao gồm các sự kiện
chính trị, kinh tế và xã hội và các vấn đề liên quan đến thời đại thuộc địa và cách mạng, việc hình thành
và phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ, những thách thức của nền Cộng hòa sơ khai, quá trình mở rộng về
phía tây, chủ nghĩa địa phương, Nội chiến, và Tái thiết. Chương trình giảng dạy tập trung vào việc cải
thiện khả năng đọc phê phán và phân tích và tổng hợp thông tin thực tế. Học sinh phân tích nguồn tài
liệu nguyên cấp thông qua các câu hỏi dựa trên tài liệu và viết phản hồi tự do và các bài tiểu luận dựa
trên tài liệu. Học sinh nên đọc về cấp lớp trước khi thử khóa học này.

Mã số khóa học

SS8300
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CTHEI LỚP 8
Tên khóa học:

PHÂN TÍCH NGHỀ NGHIỆP, KĨ THUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Học sinh sẽ khám phá các cơ hội nghề nghiệp và giáo dục đại học và đánh giá mức độ phù hợp của
công nghệ khi các em phát triển các kỹ năng bắt buộc của Cơ quan Giáo dục Texas để sẵn sàng học đại
học và nghề nghiệp, học tập suốt đời và sinh hoạt hàng ngày. Học sinh sẽ tiến hành đánh giá Ứng dụng
Công nghệ TCEA trước và sau các bài kiểm tra theo yêu cầu của TEA và sẽ nghiên cứu và chọn một
chứng thực, cũng được yêu cầu bởi TEA. Các e, sẽ tạo ra một kế hoạch trung học bốn năm với các
khóa học hỗ trợ chứng thực đó và cũng sẽ nghiên cứu và tạo ra một kế hoạch sau trung học hai năm
bao gồm các lựa chọn như cao đẳng và đại học, trường thương mại và kỹ thuật, quân sự và chứng chỉ
hỗ trợ chọn ngành nghề.

Mã số khóa học

CCJ829

GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHỎE LỚP 8
Tên khóa học:

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 8

Mô tả khóa học:

Khóa học này liên quan đến việc giảng dạy các kỹ năng, kiến thức và thái độ thông qua các hoạt động
thể chất. Trọng tâm là các hoạt động trọn đời, các kỹ năng xã hội và thái độ tích cực đối với cuộc sống
dẫn đến việc lựa chọn các hành vi lành mạnh. Một năm học giáo dục thể chất là bắt buộc ở lớp 7
HOẶC 8. Điền kinh sẽ thay thế cho GDTC

Mã số khóa học

PE8200
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LỚP 8TỰ CHỌN
Tên khóa học:

TIẾNG LATIN I

Mô tả khóa học:

Khóa học này là một lớp giới thiệu về tiếng Latin và người La Mã nói tiếng này. Học sinh được giới
thiệu những điều căn bản về ngữ pháp, cú pháp, và từ vựng, cũng như văn hóa cổ điển và nền văn minh
La Mã ảnh hưởng đến xã hội hiện tại. Nghe, nói đọc và viết sẽ được dùng để tăng cường khả năng của
học sinh để thông dịch ngôn ngữ. Vào cuối Trình Độ 1, học sinh sẽ đạt được từ mức độ thành thạo
Novice High đến Intermediate Low về đọc, từ mức độ thành thạo Novice Low đến Novice Mid về
nghe, mức độ thành thạo Novice Low đến Novice Mid về nói, và thành thạo Novice Mid về viết.
+ Đây là một khóa học cấp trung học mà học sinh có thể lấy được tín chỉ tốt nghiệp.

Mã số khóa học

FL1211

Tên khóa học:

TIẾNG PHÁP I

Mô tả khóa học:

Khóa học này giới thiệu về ngôn ngữ và văn hóa Pháp và được dạy gần như hoàn toàn bằng tiếng Pháp.
Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, phiên dịch và thuyết trình để có thể nói,
nghe, đọc và viết bằng tiếng Pháp. Học sinh trình độ I dự kiến sẽ đạt được mức độ thành thạo từ
Novice Mid tới Novice High. Học sinh ở mức độ thành thạo Novice High biểu hiện nghĩa trong bối
cảnh đơn giản, có thể đoán trước thông qua việc sử dụng và tái tạo các cụm từ và câu ngắn được học.
Các em có thể hiểu thông tin trong câu dài trong các tình huống và các nguồn có nhiều thông tin về ngữ
cảnh. Nói chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói chuyện với những người học
ngôn ngữ có thể hiểu được học sinh ở cấp độ Novice High Đây là một khóa học cấp trung học mà học
sinh có thể kiếm được tín chỉ tốt nghiệp.

Mã số khóa học

FL1221

Tên khóa học:

TIẾNG ĐỨC I

Mô tả khóa học:

Khóa học này giới thiệu về ngôn ngữ và văn hóa Đức và được dạy gần như hoàn toàn bằng tiếng Đức.
Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, diễn giải và thuyết trình để có thể nói,
nghe, đọc và viết bằng tiếng Đức. Học sinh trình độ I dự kiến sẽ đạt được mức độ thành thạo từ Novice
Mid tới Novice High. Học sinh ở mức độ thành thạo Novice High biểu hiện nghĩa trong bối cảnh đơn
giản, có thể đoán trước thông qua việc sử dụng và tái tạo các cụm từ và câu ngắn được học. Các em có
thể hiểu thông tin trong câu dài trong các tình huống và các nguồn có nhiều thông tin về ngữ cảnh. Nói
chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói chuyện với những người học ngôn ngữ
có thể hiểu được học sinh ở cấp độ Novice High Đây là một khóa học cấp trung học mà học sinh có thể
kiếm được tín chỉ tốt nghiệp.

Mã số khóa học

FL1231

Tên khóa học:
Mô tả khóa học:

TIẾNG TÂY BAN NHA I
Khóa học này giới thiệu về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha và được dạy gần như hoàn toàn bằng
tiếng Tây Ban Nha. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, diễn giải và thuyết
trình để có thể nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh trình độ I dự kiến sẽ đạt được
mức độ thành thạo từ Novice Mid tới Novice High. Học sinh ở mức độ thành thạo Novice High biểu
hiện nghĩa trong bối cảnh đơn giản, có thể đoán trước thông qua việc sử dụng và tái tạo các cụm từ và
câu ngắn được học. Các em có thể hiểu thông tin trong câu dài trong các tình huống và các nguồn có
nhiều thông tin về ngữ cảnh. Nói chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói
chuyện với những người học ngôn ngữ có thể hiểu được học sinh ở cấp độ Novice High Đây là một
khóa học cấp trung học mà học sinh có thể lấy được tín chỉ tốt nghiệp.

Mã số khóa học

FL1241
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Tên khóa học:
Mô tả khóa học:

TIẾNG TÂY BAN NHA II
Khóa học này khám phá nhập môn nhiều ngôn ngữ nước ngoài. Một số ngôn ngữ học sinh sẽ được giới
thiệu bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Đức. Giới thiệu đơn giản, số, thời
gian và các đồ vật hàng ngày sẽ được dạy. Ở một số khu học xá, khóa học này được cung cấp dưới
dạng khóa học tự chọn một học kỳ (FL7201). Khóa học này tiếp tục học về ngôn ngữ và văn hóa Tây
Ban Nha và được dạy gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng
giao tiếp giữa các cá nhân, diễn giải và thuyết trình để có thể nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Tây Ban
Nha. Học sinh Trình độ II dự kiến sẽ đạt được một mức độ thành thạo từ Novice High tới Intermediate
Low Học sinh ở mức độ thành thạo Intermediate Low biểu hiện nghĩa trong bối cảnh trực tiếp, cá nhân
bằng cách kết hợp và kết hợp lại những thứ các em đã biết trong các câu và phát ngôn ngắn. Học sinh
có thể hiểu một số thông tin từ các phát ngôn được kết nối đơn giản trong các nguồn nói hoặc viết. Nói
chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói chuyện với những người học ngôn ngữ
có thể hiểu được học sinh ở cấp độ Novice High. Đây là một khóa học cấp trung học mà học sinh có
thể lấy được tín chỉ tốt nghiệp.

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

FL1241 Tiếng Tây Ban Nha I
FL1242

Tên khóa học:

TIẾNG TÂY BAN NHA NÂNG CAO III

Mô tả khóa học:

Khóa học này tiếp tục học về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha và được dạy gần như hoàn toàn bằng
tiếng Tây Ban Nha. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, diễn giải và thuyết
trình để có thể nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh Trình độ III dự kiến sẽ đạt
được một mức độ thành thạo từ Intermediate Low tới Intermediate Mid. Học sinh ở mức độ thành thạo
Intermediate Mid biểu hiện nghĩa trong bối cảnh trực tiếp, cá nhân bằng các phát ngôn ngắn dài đan
xen cùng một chuỗi câu. Nói chung, những thính giả và độc giả đồng cảm, quen với việc nói chuyện
với những người học ngôn ngữ có thể hiểu được học sinh ở trình độ Intermediate Mid. Đây là một khóa
học cấp trung học mà học sinh có thể lấy được tín chỉ tốt nghiệp.

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

FL1242 Tiếng Tây Ban Nha II
FL1343

Tên khóa học:

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TÂY BAN NHA AP

Mô tả khóa học:

Khóa học Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha AP thu hút học sinh khám phá văn hóa trong cả bối cảnh
đương đại và lịch sử. Khóa học phát triển nhận thức và đánh giá cao của học sinh về các sản phẩm văn
hóa (ví dụ: công cụ, sách, âm nhạc, luật pháp, quy ước, tổ chức); thực hành (mô hình tương tác xã hội
trong một nền văn hóa); và quan điểm (giá trị, thái độ và quy ước). Nó được dạy gần như hoàn toàn
bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh nên làm bài kiểm tra Ngôn ngữ và
Văn hóa Tây Ban Nha xếp lớp nâng cao do Hội đồng Đại học tổ chức. Học sinh họcVăn hóa và Ngôn
ngữ Tây Ban Nha AP sẽ đạt đến trình độ Intermediate High hoặc Advanced Mid vào cuối khóa học

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

FL1347 Tiếng Tây Ban Nha Nâng cao IV
FL1344

Tín chỉ: 1 tín chỉ

Tín chỉ: 1 tín chỉ

Tín chỉ: 1 tín chỉ

+ Học sinh có thể thôi học các khóa học chỉ cung cấp tín chỉ trung học trong vòng sáu tuần đầu tiên mà không bị phạt.
Sau sáu tuần đầu tiên, điểm "F" được ghi lại. Học sinh không thể bổ sung khóa học lấy tín chỉ sau ba tuần đầu tiên của
sáu tuần đầu tiên.

44

Tên khóa học:

ĐỌC 8

Mô tả khóa học:

Khóa học tự chọn này được thiết kế để giúp học sinh trở thành những người đọc thông thạo hơn.
Chương trình giảng dạy sẽ nhấn mạnh cải thiện kỹ năng đọc. Học sinh sẽ làm việc để tăng cường
vốn từ vựng, tăng sự lưu loát và phát triển thành thạo trong việc sử dụng nhiều chiến lược và kỹ
năng đọc hiểu.

Course Number

LA8260

Tên khóa học:

ĐỌC 8 STAAR

Mô tả khóa học:

Khóa học tự chọn này được thiết kế để giúp học sinh trở thành những người đọc thông thạo hơn.
Chương trình giảng dạy sẽ nhấn mạnh cải thiện kỹ năng đọc. Học sinh sẽ làm việc để tăng cường
vốn từ vựng, tăng sự lưu loát và phát triển thành thạo trong việc sử dụng nhiều chiến lược và kỹ
năng đọc hiểu.

Mã số khóa học

LA8280

Tên khóa học:

TOÁN 8 STAAR
Khóa học này có thể được yêu cầu ở một số trường dành cho những học sinh chưa vượt qua phần toán
của bài kiểm tra STAAR. Toán 8 STAAR sẽ được cung cấp tại một số trường dưới dạng lớp học một
học kỳ (MA8281).

Mã số khóa học

MA8280

Tên khóa học:

STAAR SCIENCE 8
Khóa học này có thể được yêu cầu ở một số trường dành cho những học sinh chưa vượt qua phần toán
của bài kiểm tra STAAR. Khóa học này được cung cấp trên một số trường như một lớp học một học
kỳ. (SC8282)

Mã số khóa học

SC8281

Tên khóa học:

THUYẾT TRÌNH
Khóa học này tạo ra các tình huống nói / trình diễn thực tế và đặc biệt, cho phép học sinh xây dựng sự
tự tin, đĩnh đạc và có được các kỹ năng giao tiếp để có được quyền công dân hiệu quả hơn. Kịch câm,
hoạt cảnh và độc thoại được giới thiệu để tưởng tượng tự do và phát triển các kỹ thuật cơ bản. Được
cung cấp tại một số trường như một khóa học một học kỳ (LA8276).

Mã số khóa học

LA8270

Tên khóa học:

THANH NHẠC
Hát biểu cảm, chất lượng giọng và hòa thanh, giải thích bài hát và kịch tính được nhấn mạnh. Các
nhóm đặc biệt được hình thành dựa trên khả năng biểu diễn của học sinh. Các buổi biểu diễn hòa nhạc
và các cuộc thi là một phần của chương trình giảng dạy.

Mã số khóa học

FA8200

Tên khóa học:

DÀN HỢP XƯỚNG

Mô tả khóa học:

Hát biểu cảm, chất lượng giọng và hòa thanh, giải thích bài hát và kịch tính được nhấn mạnh. Các
nhóm đặc biệt được hình thành dựa trên khả năng biểu diễn của học sinh. Các buổi biểu diễn hòa nhạc
và các cuộc thi là một phần của chương trình giảng dạy. Dàn hợp xướng lớp tám biểu diễn trong các
chương trình và có thể tham gia các cuộc thi UIL trong năm. Học sinh có thể phải tham gia các buổi
diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học.

Mã số khóa học

FA8220
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Tên khóa học:

DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG

Mô tả khóa học:

Dàn nhạc giao hưởng ở lớp tám sẽ nghiên cứu về các kỹ thuật bộ dây liên quan đến biểu diễn của lích
sử vấn đề nâng cao hơn. Đây là một dàn nhạc cấp độ nâng cao bao gồm chủ yếu là học sinh lớp tám và
học sinh lớp bảy tiên tiến nhất. Các đặc điểm khác của chương trình ở cấp độ này bao gồm các trải
nghiệm với nhạc giao hưởng với việc bổ sung bộ sáo, kèn đồng và bộ gõ cho dàn nhạc dây. Phải tập
trung vào độc tấu và hòa tấu.

Mã số khóa học

FA8230

Tên khóa học:

DÀN NHẠC HÒA TẤU

Mô tả khóa học:

Hát biểu cảm, chất lượng giọng và hòa thanh, giải thích bài hát và kịch tính được nhấn mạnh. Các
nhóm đặc biệt được hình thành dựa trên khả năng biểu diễn của học sinh. Các buổi biểu diễn hòa nhạc
và các cuộc thi là một phần của chương trình giảng dạy. Dàn hợp xướng lớp tám biểu diễn trong các
chương trình và có thể tham gia các cuộc thi UIL trong năm. Học sinh có thể phải tham gia các buổi
diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học.

Mã số khóa học

FA8240

Tên khóa học:

AVID 8TH GRADE

Mô tả khóa học:

Khóa học tự chọn AVID lớp tám là năm chuẩn bị cho trường trung học. Học sinh sẽ thường xuyên thể
hiện và sử dụng các kỹ năng và chiến lược đã học trong các khóa học AVID lớp bảy. Học sinh sẽ điều
chỉnh các mục tiêu trước đây, tập trung vào việc chuyển tiếp lên trung học như một phần của con
đường dự bị cao đẳng. Bài viết của các em sẽ tập trung vào việc hoàn thành tất cả các bước của quy
trình viết và phong cách khác nhau, lựa chọn từ ngữ, từ vựng, cấu trúc và giọng nói. Bài viết chính bao
gồm thuyết phục, thuyết minh, mô tả và viết theo thời gian đã định sẵn. Học sinh sẽ chuyển từ người
học tích cực sang người lãnh đạo. Các lĩnh vực trọng tâm khác bao gồm tăng cường sử dụng công nghệ
và củng cố việc chuẩn bị kiểm tra và kiến thức làm bài kiểm tra. Các em sẽ mở rộng kinh nghiệm trong
việc phân tích văn bản và sử dụng các chiến lược đọc phù hợp trong các bối cảnh khác nhau. Học sinh
sẽ tham gia nhiều hơn vào các bài thuyết trình của các diễn giả và các chuyến đi thực địa, đặc biệt khi
các em gắn việc học với thuyết trình và kiến thức có từ trước. Học sinh cũng sẽ tham gia kiểm tra dự bị
đại học và xây dựng kết nối với trường trung học mà các em theo học.

Mã số khóa học

EX8300

Tên khóa học:

*BAN NHẠC

Mô tả khóa học:

Tất cả các học sinh ban nhạc tương lai được kiểm tra năng khiếu âm nhạc vào mùa xuân năm lớp sáu.
Bài kiểm tra này được đưa ra để xác định khả năng âm nhạc bẩm sinh của học sinh, nhưng không nhất
thiết là một tiêu chí mà tất cả các học sinh trong ban nhạc được chọn. Người mới bắt đầu được bắt đầu
vào lớp bảy. Chương trình ban nhạc được chia thành ba nhóm: Bắt đầu, trung cấp và nâng cao. Người
chơi cho mỗi nhóm được chọn theo khả năng trình diễn bất kể cấp lớp hoặc kinh nghiệm âm nhạc trước
đó. Tất cả các học sinh ban nhạc cần tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Các ban nhạc lớp bảy biểu diễn trong
các chương trình và có thể phải thi trong các cuộc thi UIL trong năm. Học sinh có thể phải tham gia
các buổi diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học. * Phần bắt đầu bằng nhạc cụ: FA7250 Bộ sáo, Bộ
gõ FA7260, Bộ đồng FA7270, Ban nhạc hòa nhạc trung cấp FA7280, Ban nhạc giao hưởng cao
cấp FA7290.

Tên khóa học:

NGHỆ THUẬT 8

Mô tả khóa học:

Lớp học ở lớp tám cung cấp cơ hội để khám phá, tổ chức và hiểu các tài liệu và kỹ thuật nghệ thuật.
Học sinh sẽ phát triển khả năng sáng tạo trong hội họa, thiết kế, vẽ, điêu khắc và thủ công. Ngoài ra,
tất cả các khía cạnh thẩm định nghệ thuật được giới thiệu cùng với các trải nghiệm nghệ thuật và không
phải là lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt. Sự khéo léo và tham gia tích cực vào quá trình sáng tạo sẽ được
khuyến khích. Học sinh sẽ có cơ hội tham gia các chương trình và cuộc thi khác nhau trong suốt
cả năm (FA8601).

Mã số khóa học

FA8600
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Course Name:

NGHỆ THUẬT 8 NÂNG CAO

Mô tả khóa học:

Lớp nâng cao ở lớp tám tạo cơ hội cho học sinh nghệ thuật nâng cao. Tất cả các chủ đề trong lớp 7 sẽ
được khám phá sâu hơn và với tốc độ nhanh hơn trong môn nghệ thuật nâng cao. Ngoài ra, tất cả các
chủ đề được đề cập sẽ cung cấp thêm những hiểu biết sư phạm về các yếu tố và nguyên tắc nghệ thuật
để chuẩn bị cho Nghệ thuật Dự bị -AP ở lớp 9. Học sinh sẽ được phát triển một danh mục công việc
như là một tư liệu về các công việc đã hoàn thành. Học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các chương trình
và cuộc thi khác nhau trong suốt cả năm. (FA8601)

Yêu cầu trước khi học:
Mã số khóa học

Hoàn thành thành công nghệ thuật lớp 7 và được giáo viên đồng ý.
FA8630

Tên khóa học:

KỊCH NGHỆ 8

Mô tả khóa học:
Mã số khóa học

Học sinh được giới thiệu các kỹ năng diễn xuất cơ bản như ngẫu hứng, đặc trưng nhân vật và chuyển
động sân khấu. Cấu trúc kịch và sản xuất kịch cũng được học Chủ đề đặc biệt bao gồm thuyết giảng,
viết cảnh, kịch đọc, kịch hình thể và kịch câm.
FA8700

Tên khóa học:

CỬA VÀO CÔNG NGHỆ

Mô tả khóa học:

Cửa vào công nghệ là khóa học tự chọn kéo dài một năm, sử dụng phương pháp thực hành để cho học
sinh thấy công nghệ được sử dụng như thế nào trong kỹ thuật để giải quyết các vấn đề hàng ngày và
giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực công nghệ và các quy trình liên quan. Các đơn vị giảng
dạy thúc đẩy học sinh sử dụng trí tưởng tượng của các em và dạy các em sáng tạo và đổi mới. Chương
trình tích hợp toán học, khoa học và công nghệ này kết nối công nghệ với cuộc sống hàng ngày của học
sinh, đồng thời giúp các em phát triển các kỹ năng cho phép các em chuẩn bị tốt hơn cho chương trình
học trung học đầy khó khăn. Tín chỉ sẽ được trao phù hợp với các yêu cầu tốt nghiệp.

Mã số khóa học

CCJ8221/CCJ8222

1 tín chỉ
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GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
CÁC LỰA CHỌN KHÓA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT LỚP 8
Việc tiếp cận vào các khóa học giáo dục đặc biệt được xác định bởi Ủy ban tuyển sinh, Đánh giá và Bãi bỏ
(ARD) và dựa trên Chương trình Giáo dục cá nhân của học sinh (IEP).

CÁC LỚP HỌC MÔN CHÍNH
TIẾNG ANH 8

ĐỌC Imp/LA 8

TOÁN 8

SP8100

SP8150

PC

SP8110

SP8850

AC

SP8860

PC

NGHIÊN CỨU
XÃ HỘI 8

KHOA HỌC 8

PC

SP8141

PVOC

SP8142

PVOC

AC

SP7900

AC

SP7940

AC

TỰ CHỌN
TỰ CHỌN AC

NHẬN THỨC
SƠ KHỞI VỀ
NGHỀ NGHIỆP

KỸ NĂNG
XÃ HỘI / QUẢN
LÝ CUỘC SỐNG

AI,VI HỖ TRỢ

SP8900

SP8130

PVOC

SP8553

SEAS

SP7170

VI Supp 7-8

SP8870

AC

SP8880

ABLE

SP7180

VI Ad Sk 7-8

SP7960

AI Supp 7-8

TỰ CHỌN

CÁC LỚP HỌC MÔN CHÍNH
Tên khóa học:

TIẾNG ANH 8 PC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này tích hợp các quy ước bằng miệng và bằng văn bản, kỹ năng nghe và nói, và sáng
tác, và tích hợp nghiên cứu văn học, phân tích đọc và trả lời, phát triển từ vựng, kiến thức truyền thông,
kỹ năng nghe và nói và nghiên cứu. Nó phát triển và củng cố các kỹ năng nói và viết thông qua cả việc
luyện nói và viết, bao gồm cả việc tích hợp các kỹ năng ngữ pháp và chính tả trong quá trình viết. Kỹ
năng viết được phát triển thông qua việc sử dụng các văn bản gợi ý và thông qua hướng dẫn viết nhằm
giải quyết nhiều thể loại khác nhau/ Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD
và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8100
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Tên khóa học:

TĂNG CƯỜNG ĐỌC 8 PC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh giáo dục đặc biệt. Tập
trung vào việc cải thiện các kỹ năng đọc bao gồm từ vựng, lưu loát và hiểu. Việc được nhận vào khóa
học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8150

Tên khóa học:

ĐỌC/NGHỆ THUẬT NGÔN NGỮ 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này cung cấp hướng dẫn để có được các kỹ năng chức năng về đọc, viết, nghe, làm
theo hướng dẫn, nhu cầu giao tiếp và kỹ năng đọc viết cơ bản của máy tính. Việc được nhận vào khóa
học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8850

Tên khóa học:

TOÁN 8 PC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này tích hợp các quy ước bằng miệng và bằng văn bản, kỹ năng nghe và nói, và sáng
tác, và tích hợp nghiên cứu văn học, phân tích đọc và trả lời, phát triển từ vựng, kiến thức truyền thông,
kỹ năng nghe và nói và nghiên cứu. Nó phát triển và củng cố các kỹ năng nói và viết thông qua cả việc
luyện nói và viết, bao gồm cả việc tích hợp các kỹ năng ngữ pháp và chính tả trong quá trình viết. Kỹ
năng viết được phát triển thông qua việc sử dụng các văn bản gợi ý và thông qua hướng dẫn viết nhằm
giải quyết nhiều thể loại khác nhau/ Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD
và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8100

Tên khóa học:

TOÁN 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này cung cấp hướng dẫn cho toán học chức năng cho cuộc sống hàng ngày, sử dụng
máy tính, các kỹ năng và khái niệm về tiền/thời gian/đo lường và các kỹ năng tính toán cơ bản. Việc
được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8860

Tên khóa học:

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI 8 PV

Mô tả khóa học:

Trong khóa học sửa đổi này, học sinh nghiên cứu lịch sử của Hoa Kỳ từ thời kỳ thuộc địa đầu tiên đến
thời kì Tái thiết. Nội dung bao gồm các sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội và các vấn đề liên quan đến
thời đại thuộc địa và cách mạng, việc hình thành và phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ, những thách thức
của Cộng hòa sơ khai, quá trình mở rộng về phía tây, chủ nghĩa địa phương, Nội chiến và Tái thiết.
Học sinh mô tả các đặc điểm vật lý của Hoa Kỳ và tác động của chúng đối với phân bố dân cư và mô
hình định cư. Học sinh phân tích các yếu tố kinh tế, sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp tự do, và
các nguyên tắc và niềm tin của Mỹ. Học sinh phát triển kỹ năng tư duy phê phán bằng nhiều nguồn tài
liệu nguyên cấp và thứ cấp. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa
trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8141

Tên khóa học:

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này cung cấp hướng dẫn về lịch sử với trọng tâm là nhận thức cộng đồng và giảng
dạy về xã hội hóa phù hợp với lứa tuổi. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban
ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7900

Tên khóa học:

KHOA HỌC 8 PV

Mô tả khóa học:

Khóa học khoa học sửa đổi này có tính chất liên ngành; tuy nhiên, phần lớn nội dung tập trung vào
Trái đất và khoa học vũ trụ. Các chủ đề bao gồm; vật chất và năng lượng; lực, chuyển động và năng
lượng; Trái đất và không gian và: sinh vật và môi trường. Học sinh, trong ít nhất 40% thời gian giảng
dạy, tiến hành các cuộc khảo sát trong phòng thí nghiệm và hiện trường theo các quy trình an toàn và
thực hành đạo đức và phù hợp với môi trường.

Mã số khóa học

SP8142
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Tên khóa học:

KHOA HỌC 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học sửa đổi này cung cấp hướng dẫn cho khoa học về tính độc lập cá nhân, dinh dưỡng, kỹ năng
gia đình, vệ sinh, chải chuốt và kỹ năng an toàn cá nhân. Việc được nhận vào khóa học này được xác
định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7940

CÁC LỚP TỰ CHỌN SPED
Tên khóa học:

TỰ CHỌN 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Chương trình học khóa học này được xác định mỗi năm. Nó có thể bao gồm các kỹ năng thư giãn - giải
trí. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh

Mã số khóa học

SP8900

Tên khóa học:

NHẬN THỨC CƠ BẢN NGHỀ NGHIỆP 8 PV

Mô tả khóa học:

Khóa học này cung cấp hướng dẫn và đào tạo để hỗ trợ học sinh đạt được các kỹ năng quan trọng tại
nơi làm việc, tăng các kỹ năng hành vi thích ứng cần thiết cho việc làm đạt được và tăng sự tham gia
mang tính công dân để chuyển tiếp thành công vào cuộc sống trung học phổ thông và sau trung học.
Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8130

Tên khóa học:

NHẬN THỨC CƠ BẢN NGHỀ NGHIỆP 7/8 AC

Mô tả khóa học:

Khóa học này cung cấp hướng dẫn cho các kỹ năng nghề nghiệp khởi đầu bao gồm các kỹ năng sản
xuất và lắp ráp cơ bản, kỹ năng làm việc hợp tác và kỹ năng sử dụng lao động tổng quát. Có việc làm
trong khu học xá. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP
của học sinh.

Mã số khóa học

SP8870

Tên khóa học:

QUẢN LÝ CUỘC SỐNG 7/8 SEAS

Mô tả khóa học:

Khóa học này cung cấp giảng dạy trực tiếp, đào tạo và củng cố các kỹ năng cụ thể cần thiết cho năng
lực cảm xúc xã hội. Các bài học và tài liệu tập trung vào việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề
xã hội, tình cảm, giao tiếp và giải quyết vấn đề cần thiết cho học sinh để đạt được tiến bộ trong IEP.
Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8553

Tên khóa học:

QUẢN LÝ CUỘC SỐNG ABLE 7/8

Mô tả khóa học:

Khóa học này cung cấp giảng dạy trực tiếp, đào tạo và củng cố các kỹ năng cụ thể cần thiết cho năng
lực cảm xúc xã hội. Các bài học và tài liệu tập trung vào việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề
xã hội, tình cảm, giao tiếp và giải quyết vấn đề cần thiết cho học sinh để đạt được tiến bộ trong IEP.
Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP8880

Tên khóa học:

HỖ TRỢ 7/8 VI

Mô tả khóa học:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn trong chương trình giảng dạy chính khóa mở rộng
và/hoặc các kỹ năng cho học sinh bị suy giảm thị lực. .Việc được nhận vào khóa học này được xác định
bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7170
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Tên khóa học:

KĨ NĂNG THÍCH ỨNG 7/8 VI

Mô tả khóa học:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ năng thích ứng cho học sinh bị suy giảm
thị lực. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7180

Tên khóa học:

HỖ TRỢ 7/8 AI

Mô tả khóa học:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn trong chương trình giảng dạy chính khóa mở rộng
cho học sinh khiếm thính. Việc được nhận vào khóa học này được xác định bởi ủy ban ARD và dựa
trên IEP của học sinh.

Mã số khóa học

SP7960

51

Hướng dẫn Học sinh Sẵn sàng Hướng tới Đại học & Nghề nghiệp
Texas CTE là một sáng kiến giáo dục được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh cuộc đời thành công trọn vẹn.
Đây là một hệ thống được thiết kế để giúp học sinh đưa ra lựa chọn giáo dục thông minh dựa trên niềm tin
rằng chương trình giảng dạy của thế kỷ 21 cần kết hợp các kiến thức học thuật nghiêm cẩn với giáo dục nghề
nghiệp có liên quan. Khi các trường tích hợp giáo dục học thuật và kỹ thuật, học sinh có thể thấy được "tác
dụng" của những gì các em đang học.

Sáng kiến này sử dụng mười sáu cụm nghề nghiệp được liên bang xác định làm nền tảng để cấu trúc việc sắp
xếp các chương trình giảng dạy. Một cụm nghề nghiệp là một nhóm các ngành và nghề tương đồng với nhau.
Các mô hình về lộ trình nghề nghiệp chỉ ra một chuỗi các khóa học được đề xuất dựa trên sở thích hoặc mục
tiêu nghề nghiệp của học sinh có thể truy cập tại www.txcte.org.

Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp Arlington ISD đã triển khai nhiều chương trình học trong 16 cụm nghề
nghiệp được liên bang xác định. Học sinh có thể chọn các khóa học từ một hoặc một số cụm trong trường
trung học; tuy nhiên, việc học tập trung trong một lĩnh vực sẽ mang lại cho học sinh lợi thế phát triển các kỹ
năng và kiến thức tại nơi làm việc ở cấp độ cao hơn đối với một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.
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Khoa học
(4 Tín chỉ)

Nghiên cứu
xã hội
(3 Tín chỉ)

Trình độ thành tích xuất sắc
Trình Độ Thành tích Xuất sắc là Kế Hoạch Căn
bản/Chứng thực bao gồm Đại số II. Học sinh có
đủ điều kiện trên 10% được tự động nhập học các
trường đại học tiểu bang

•
•
•

Chứng thực

Học sinh có thể kiếm được một kiểm nhận bằng
cách hoàn tất thành công chương trình giảng
dạy cho các yêu cầu chứng nhận thông qua bởi
Bộ Giáo Dục Tiểu Bang trong các lĩnh vực
sau đây
• STEM– Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật
và Toán
• Kinh doanh và Công nghiệp
• Dịch vụ công cộng
• Nghệ thuật và Nhân văn
• Nghiên Cứu Đa Ngành

Tiếng Anh
(4 Tín chỉ)
Toán
(3 Tín chỉ)

Toán
(4 Tín chỉ)

Khoa học
(4 Tín chỉ)

Sinh học
IPC, Hóa học hoặc Vật lý
Hai tín chỉ được chấp thuận
trong một khóa học khoa học
nâng cao.
• Lịch sử Hoa Kỳ
• Chính phủ (0,5)
• Kinh tế học (0,5)
• Lịch sử thế giới hoặc Địa lý
thế giới
(2 Tín chỉ)
Hai trình độ trong cùng một ngôn
ngữ hoặc
Khoa học máy tính I & II.
Giáo dục thể chất (1 Tín chỉ)
Mỹ thuật (1 Tín chỉ)
Tự chọn (7 Tín chỉ)
Yêu cầu tín chỉ cụ thể cho ít nhất một
chứng nhận.

Nghiên cứu
xã hội
(3 Tín chỉ)

Giáo dục thể chất (1 Tín chỉ)
Mỹ thuật (1 Tín chỉ)
Tự chọn (7 Tín chỉ)
Yêu cầu tín chỉ cụ thể cho ít nhất một
chứng nhận.

•
•
•

Tiếng Anh I
Tiếng Anh II
Tiếng Anh III
Tiếng Anh IV (được khuyến
nghị) hoặc một khóa học
tiếng Anh nâng cao được
chấp thuận.
Đại số I
Hình học
Hai tín chỉ được chấp thuận
trong một khóa học toán
nâng cao.

•
•
•
•

Tiếng Anh I
Tiếng Anh II
Tiếng Anh III
Tiếng Anh IV (được khuyến
nghị) hoặc một khóa học tiếng
Anh nâng cao được chấp thuận.

• Đại số I
• Hình học
• Một tín chỉ được chấp thuận
trong một khóa học toán
nâng cao.

• Sinh học
• IPC, Hóa học hoặc Vật lý
• Một tín chỉ được chấp thuận
trong một khóa học khoa học
nâng cao
• Lịch sử Hoa Kỳ
• Chính phủ (0,5)
• Kinh tế học (0,5)
• Lịch sử thế giới hoặc Địa lý
thế giới
(2 Tín chỉ)
Hai trình độ trong cùng một ngôn ngữ hoặc
Khoa học máy tính I & II.

Khoa học
(3 Tín chỉ)

Đại số I
Hình học
Đại số I
Tín chỉ bổ sung trong bất kỳ
khóa học toán nâng cao được
chấp thuận nào.
• Sinh học
• IPC, Hóa học hoặc Vật lý
• Hai tín chỉ được chấp thuận
trong một khóa học khoa học
nâng cao.
• Lịch sử Hoa Kỳ
• Chính phủ (0,5)
• Kinh tế học (0,5)
• Lịch sử thế giới hoặc Địa lý
thế giới
(2 Tín chỉ)
Hai trình độ trong cùng một ngôn ngữ hoặc
Khoa học máy tính I & II.
•
•
•
•

•
•
•
•

Nghiên cứu
xã hội
(3 Tín chỉ)

Tiếng Anh I
Tiếng Anh II
Tiếng Anh III
Tiếng Anh IV (được khuyến
nghị) hoặc một khóa học tiếng
Anh nâng cao được chấp thuận.

Toán
(4 Tín chỉ)

Tiếng Anh
(4 Tín chỉ)

•
•
•
•

Tiếng Anh
(4 Tín chỉ)

Chương Trình Trung Học Căn Bản (FHSP)
Các lựa chọn của bang Texas và AISD về yêu cầu tốt nghiệp Trung học
Các yêu cầu được liệt kê là dành cho học sinh vào lớp 9 năm học 2014-2015, Nhóm 2018 và sau đó.
Chương Trình Trung Học Căn Bản
Chương Trình Trung Học Căn Bản
Căn bản không Chứng thực
Trình Độ Thành tích Xuất sắc
với Chứng Thực
Tiêu chuẩn tốt nghiệp Arlington ISD
26 tín chỉ
26 tín chỉ
22 tín chỉ

Giáo dục thể chất (1 Tín chỉ)
Mỹ thuật (1 Tín chỉ)
Tự chọn (5 Tín chỉ)

Ghi nhận Thành tích
Chứng nhận này có thể đạt được đối với: (1) học
xuất sắc trong những lĩnh vực sau đây: (A) trong
một khóa tín chỉ kép; (B) trong học song ngữ và
song tiếng; (C) trên một bài thi cử cao cấp đại học
hoặc kiểm tra tú tài quốc tế; hoặc (D) trên kế hoạch
PSAT, ACT, SAT, hoặc ACT; hoặc (2) giành được
một chứng chỉ hoặc giấy phép của một doanh
nghiệp trong quốc gia hay quốc tế chứng nhận
ngành công nghiệp

Học sinh phải vượt qua tất cả các bài kiểm tra cuối khóa bắt buộc để tốt nghiệp - Đại số I, Sinh học, Tiếng Anh I, Tiếng Anh II &
Lịch sử Hoa Kỳ
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Phòng Tư vấn và Hướng dẫn của ISD Arlington sẽ hỗ trợ cho
tất cả học sinh trở thành những công dân có năng lực xã hội
và cảm xúc, có tác động tích cực đến thế giới

truyền cảm hứng để học sinh
phấn đấu đạt tiềm năng tối đa
trong các lĩnh vực học tập, nghề
nghiệp và cá nhân/xã
hội. Trong một quan hệ đối tác
hợp tác với tất cả nhân viên khu
học xá, gia đình và cộng đồng,
các nhân viên tư vấn của
trường sẽ hỗ trợ tất cả học sinh
trở thành những công dân có
trách nhiệm tự định hướng và
những người học suốt đời.

NHIỆM
VỤ

Nhiệm vụ của Phòng Tư vấn và
Hướng dẫn ISD Arlington là hỗ
trợ và tư vấn cho tất cả học sinh
thông qua một chương trình tư
vấn toàn diện, chất lượng cao
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