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Tuyên Bố Về Không Phân Biệt Đối Xử
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, tuyển sinh/các quyết định ghi danh học
hoặc các hoạt động do khu học chánh điều hành, chiếu theo qui định của Tiêu đề VI, Tiêu đề IX, Tiêu đề II và
Mục 504.
Tuyên Bố về Sự Bảo Mật
Chiếu theo qui 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 các 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.
Kiểm Soát Động Vật Gây Hại Cho Tòa Nhà
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 một 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 có
một câu thông báo cho phụ huynh các quyền của họ nếu họ 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 - Các Quyền Hạn của Phụ Huynh Có Con Bị Tàn Tật.
Người được ủy quyền 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:
Liên Lạc: Cố Vấn Viên của Trường (khó khăn học tập)
hoặc
Văn Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt 682/867-7690
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Tháng Giêng 2019
Kính Gửi Quý Vị Phụ Huynh:
Tất cả mười một trường trung học đầu cấp của Arlington đều cung cấp một chương trình học hai năm,
lớp 7 và lớp 8, được dành riêng để đáp ứng nhu cầu về cảm xúc, thể chất, và trí tuệ của các em dưới
tuổidậy thì và sau tuổi dậy thì bằng cách:
1. Giúp các học sinh chuyển tiếp suôn sẻ từ trường tiểu học sang trường trung học cơ sở nơi các em
được sinh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau và với nhiều giáo viên
2. Tạo cơ hội cho học sinh mở rộng kiến thức và tìm hiểu các lĩnh vực mới mà các em yêu thích, các ý
tưởng mới, và các cách mới để làm bài tập để tất cả các học sinh được thành công trong việc học.
3. Đáp ứng nhu cầu cá nhân của các học sinh qua các trương trình cụ thể và các phương pháp giảng
dạy hỗ trợ các học sinh khi được tiến triển trong năng xuất và trình độ học.
4. Tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu thêm về bản thân các em và mối liên hệ của các em với những
học sinh khác để vừa giúp đở cùng học hỏi và trao đổi ý kiến mới. “Giáo dục tùy theo vào sự tôn
trọng phẩm giá nơi người được học.”¹
5. Sửa soạn học sinh với cơ hội ghi danh trong những trường đại học, đại học cao đẳng, cung cấp dự
kiến chương trình học chứ không học vì qua sự tình cờ.
6. Hướng dẫn học sinh vào một mô hình của sự tự định hướng với nhiều cơ hội hơn để làm cho các
sự lựa chọn và quyết định và chịu trách nhiệm đối với những sự lựa chọn và quyết định.
Trong những trang này, quý vị sẽ khám phá ra thông tin tổng quát về tổ chức của Trường Trung Học Đầu
Cấp, các dịch vụ cung cấp, và các cơ hội cho con của quý vị. Quý vị cũng sẽ tìm thấy các tin tức về các
quy tắc ngày qua ngày mà chúng tôi ước mong các học sinh phải tôn trọng. Các quy định này bảo đảm
một môi trường học tập an toàn và tốt đẹp nơi các học sinh có thể tự do học tập và các giáo viên có thể tự
rentalchương trình học được cung cấp tại mỗi trình độ lớp. Cuối cùng, chúng tôi cũng trình bày về chính
sách lên lớp để quý vị tiện xem.
Xin đọc kỹ và quen thuộc chính mình với thông tin này. Xin dành thời gian để xem lại tập sách này với
con em quý vị. Cùng nhau, quý vị có thể làm sáng tỏ các quy tắc tổng quát. Cùng nhau, quý vị và các con
em có thể bắt đầu lập bản đồ chọn lựa các khóa học cho lớp 7 - 12.
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Thân gửi Các Em Học Sinh:
Xin chúc mừng! Cuối cùng, các em đã là học sinh trung học đầu cấp. Hai năm này sẽ có ý nghĩa như là
các em chọn. Các em sẽ có thể lựa chọn một số khóa học. Và, các em cũng sẽ có một số lựa chọn rất quan
trọng khác khi bắt đầu thử sự độc lập của mình. Các em sẽ chọn bạn bè. Đừng quên lựa chọn một cách
cẩn thận. Các em sẽ lựa chọn các hoạt động. Hãy cho 100% đối với những hoạt động trong khóa và ngoại
khóa như nhau. Các em sẽ chọn các thói quen. Đừng quên chọn những thói quen tốt. Nếu các em biết cách
lựa chọn, những thói quen này sẽ đưa em đi hết cấp trung học và đại học và vào trong cuộc sống trưởng
thành.
Các Quyết Định. Các em sẽ ra nhiều quyết định như thế này trong những năm trung học đầu cấp. Khi ra
những quyết định sáng suốt, các em tạo một nền tảng vững chắc cho tương lai của mình; học các thói quen
học tập hữu ích; tìm hiểu về các lĩnh vực mới về khoa học, ngoại ngữ, toán và nhiều đề tài khác. Khi học
cách ra những quyết định sáng suốt, các em sẽ phát triển sự tự tin và tính tự kỷ luật. Các em sẽ học cách
kiên trì. Các em sẽ học cách chấp nhận những người khác nhau. Các em sẽ biết rằng nguồn gốc đa dạng
của các bạn trong lớp em sẽ biến trường học của em trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Các em sẽ học tính
kiên nhẫn. Cuối cùng, các em sẽ chứng tỏ với bản thân và với những người khác là các em có thể là người
đáng tin cậy.
Cuốn cẩm nang này đã được thiết lập dành riêng cho các em. Hãy sử dụng cuốn cẩm nang này để lựa chọn các
khóa học. Các em nên đọc cuốn cẩm nang này để tìm hiểu thêm về cuộc sống ở trường trung học đầu cấp. Các
em nên dành thời gian để bàn bạc với cha mẹ về những dữ kiện mà các em đọc được trong tập sách này. Phụ
huynh và học sinh đều sẽ thấy cuốn cẩm nang này là một nguồn thông tin bổ ích. Cuốn cẩm nang này có những
thông tin giải đáp các thắc mắc thường gặp nhất của phụ huynh và học sinh

Nếu các em có thắc mắc về trường học của các em và không tìm thấy lời giải đáp trong cuốn sách này,
hãy hỏi ý kiến giáo viên của các em, cố vấn viên, hiệu trưởng hoặc các nhân viên khác của trường. Các
nhà giáo dục của Khu Học Chánh Độc Lập Arlington luôn sẵn sàng giúp đỡ các em nếu các em đặt câu
hỏi và cho họ biết khi các em gặp vấn đề rắc rối.

.
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TRUNG HỌC ĐẦU CẤP
CÁC HIỆU TRƯỞNG và CÁC CỐ VẤN VIÊN
Joe B. Bailey Junior High School .........................................................................................................................…..2411 Winewood
Tiffany Benavides, Hiệu Trưởng .......................................................................................................................................682-867-0700
Jennifer Buechele, Cố Vấn Viên
Mary Ann Laney, Cố Vấn Viên
Dennis Groters, Cố Vấn Viên

Christine Barnett Junior High School .....................................................................................................................2101 E. Sublett Rd.
Stephanie Hawthorn, Hiệu Trưởng ......................................................................................................................................682-867-5000
Lashea White, Cố Vấn Viên
Catalina Roldan, Cố Vấn Viên
Telicia Buard, Chuyên viên tư vấn

Truett C. Boles Junior High School . .........................................................................................................3900 Green Oaks Blvd. SW
Jeff Provence, Hiệu Trưởng .................................................................................................................................................682-867-8000
Osame Origho, Cố Vấn Viên
Mathew Franks, Cố Vấn Viên

J. I. Carter Junior High School .....................................................................................................................................701 Tharp Street
Claudia Morales Herrera, Hiệu Trưởng ...........................................................................................................................682-867-1700
Roderic Cockhern, Cố Vấn Viên
Danielle Fitch, Cố Vấn
Julianna Mirmohammadi, Cố Vấn Viên
Tammy McCullough, Cố Vấn Viên

Floyd M. Gunn Junior High School .........................................................................................................................3000 S. Fielder Rd.
Juan Vilarreal, Hiệu Trưởng ................................................................................................................................................682-867-5400
Kathryn Cobb, Cố Vấn Viên
Janet Smith, Cố Vấn Viên

Dora E. Nichols Junior High School .............................................................................................................................2201 Ascension
Marcus Brannon, Hiệu Trưởng ............................................................................................................................................682-867-2600
Karen Heisterkamp, Cố Vấn Viên
Aretha Hudson, Cố Vấn Viên
Sharla Jefferson, Cố Vấn Viên

Emma Ousley/J.C. Fergus Junior High School Thống Nhất ...................................................................................950 S.E. Parkway
Grayson, Toperzer, Hiệu Trưởng ........................................................................................................................................ 682-867-5700
Demetria Burleson, Cố Vấn Viên
Kara Dennick, Cố Vấn Viên
Ella Starnes, Cố Vấn Viên
O. D. Shackelford Junior High School ....................................................................................................................2000 N. Fielder Rd.
Jerod Zahn, Hiệu Trưởng .....................................................................................................................................................682-867-3600
Nancy Walker, Cố Vấn Viên
Kelly Spurlock, Cố Vấn Viên

Mayfield Workman/Guy C. Hutcheson Junior High School Thống Nhất ..............................................................701 East Arbrook
Jacquelyn McClendon, Hiệu Trưởng ...................................................................................................................................682-867-1200
Rachel Pavlovich, Cố Vấn Viên
Sofia Alvarez, Cố Vấn Viên
Angela Hamerlin, Cố Vấn Viên
Jamilyn Parish, Cố Vấn Viên

Althea M. Joseph, Cố Vấn Viên

Carlos Johnson, Cố Vấn Viên

Charles W. Young Junior High School ...................................................................................................................3200 Woodside Dr.
Kelly Hastings, Hiệu Trưởng ..............................................................................................................................................682-867-3400
Diefrah Warner, Cố Vấn Viên
Tonia Hastings, Cố Vấn Viên
Tish Nix, Cố Vấn Viên

Newcomer Center Junior High and Senior High ......................................................................................................701 East Arbrook
Greg Meeks, Hiệu Trưởng ...................................................................................................................................................682-867-7100
Rolunda Jones Woodson, Cố Vấn Viên
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DANH MỤC TRƯỜNG HỌC ARLINGTON

Các Trường Học
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18

26

Arlington Collegiate HS
2224 Southeast Pkwy

27

Beckham Elementary
1720 S.E. Parkway

28

Berry Elementary
1800 Joyce
Blanton Elementary
1900 S. Collins
Bryant Elementary
2201 Havenwood

Bowie High School
2101 Highbank Dr
Lamar High School
1400 Lamar Blvd W.
Martin High School
4501 W. Pleasant Ridge
Newcomer Center
600 S.E. Green Oaks Blvd.
Sam Houston High School
2000 Sam Houston Dr.
Seguin High School
7001 Silo Rd
Turning Point Secondary School
2209 N. Davis 76012
Venture High School
600 S.E. Green Oaks Blvd.

Bailey Junior High
2411 Winewood Ln
Barnett Junior High
2101 Sublett Rd.
Boles Junior High
3900 Green Oaks Blvd, S.W.
Carter Junior High
701 Tharp St
Gunn Junior High
3000 S. Fielder Rd.
Nichols Junior High
2201 Ascension Blvd
Ousley Junior High
950 S.E. Parkway
Shackleford Junior High
2000 N. Fielder Rd.

29
30

31
32
33
34
35

Ditto Elementary
3001 Quail Dr.

37

Duff Elementary
3100 Lynnwood Dr.
Dunn Elementary
2201 Woodside Dr.
Ellis Elementary
2601 Shadow Ridge Dr.
Farrell Elementary
3410 Paladium Dr., G.P.

38
39
40
41
42
43

44

Workman Junior High
701 E. Arbrook Blvd.

45

20

Young Junior High
3200 Woodside Dr.

46

Các trường Tiểu Học

47

22
23
24

Adams Elementary
2220 Sherry St.
Amos Elementary
3100 Daniel
Anderson Elementary
1101 Timberlake Dr.
Ashworth Elementary
6700 Silo Rd

Burgin Elementary
401 E. Mayfield Rd.
Butler Elementary
2121 Margaret Dr.
Corey Academy
5201 Kelly Elliot Rd
Crouch Elementary
2810 Prairie Hill, G.P.
Crow Elementary
1201 Coke Dr.

36

19

21

Atherton Elementary
2101 Overbrook Dr.
Bebensee Elementary
5900 Inks Lake Dr.

Arlington High School
818 W. Park Row

Các Trường Trung Học Cơ Sở
11

25

48

49
50

Fitzgerald Elementary
5201 Creek Valley Dr.
Foster Elementary
1025 High Point Rd
Goodman Elementary
1400 Rebecca Ln

51
52

Little Elementary
3721 Little Rd

53

McNutt Elementary
3609 S. Center St.
Miller Elementary
6401 W. Pleasant Ridge
Rd.
Moore Elementary
5500 Park Springs Blvd
Morton Elementary
2900 Barrington Pl
Patrick Elementary
755 Timber Oaks
Ln, G.P.
Peach Elementary
2020 Baird Farm Rd

54

55
56
57

58
59

Pearcy Elementary
601 E. Harris Rd

60

Pope Elementary
901 Chestnut Dr.
Rankin Elementary
1900 Oleander Dr.

61
62

Remynse Elementary
2720 Fall Drive, G.P.

63

Roark Elementary
2401 Roberts Cir.

64

Sherrod Elementary
2626 Lincoln Dr.

65

Short Elementary
2000 California Ln

66

South Davis
Elementary

2001 S. Davis Dr.
67
68

Hale Elementary
2400 E. Mayfield Rd
Hill Elementary
2020 W. Tucker Blvd.

69

Johns Elementary
1900 Sherry Street
Jones Academy 2001
Van Buren Dr.
Key Elementary
3621 Roosevelt Dr.

71

Knox Elementary
2315 Stonegate
Kooken Center
423 N. Center St.
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Larson Elementary
2620 Avenue K, G.

70

72

73
74
75

Speer Elementary
811 Fuller St.
Starrett Elementary
2675 Fairmont Dr, G.P.
Swift Elementary
1101 S. Fielder Rd.
Thornton Elementary
2310 E. Park Row Dr.

Webb Elementary
1200 N. Cooper St.
West Elementary
2911 Kingswood Dr.,
G.P.
Williams Elementary
4915 Red Birch Dr.
Wimbish Elementary
1601 Wright St.
Wood Elementary
3300 Pimlico Dr.

MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP ARLINGTON
Thông Báo Về Quyền Của Phụ Huynh Liên Quan Tới Việc Xem/Sử Dụng Học Bạ
Phụ huynh được quyền tiếp cận tất cả các bản hồ sơ liên quan tới học sinh đó, bao gồm hồ sơ về việc tới lớp,
điểm kiểm tra, điểm số, hồ sơ kỷ luật, hồ sơ về tâm lý/cố vấn, đơn xin nhập học, tài liệu về sức khỏe và chích
ngừa, các bản đánh giá của cố vấn viên/giáo viên, và các bản báo cáo về các qui luật hành vi.
Nếu quý vị có thắc mắc về việc tiếp cận hồ sơ của học sinh, quý vị nên xem Dự Luật Thượng Nghị Viện
1, Mục 26.004, được chấp thuận vào tháng Sáu, 1995.
Thông Tin Danh Mục
Xem Cuốn Nội Qui Về Hạnh Kiểm Học Sinh Của AISD

CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý KHI GHI DANH THEO HỌC TẠI TRƯỜNG
TRUNG HỌC ĐẦU CẤP
Ủy Ban Giáo Dục định ra các giới hạn về địa lý của mỗi trường trung học đầu cấp. Nếu quý vị có thắc
mắc liên quan tới các đường ranh giới của khu học chánh, xin gọi trường trung học đầu cấp gần nơi quý
vị cư ngụ nhất.
Học sinh cần nộp hồ sơ thôi học thích hợp từ trường mà các em đã học trước đó. Nếu học sinh không nộp hồ
sơ này vào thời điểm ghi danh theo học, khu học chánh có thể cần phải chỉ định lại trường học cho học sinh
đó sau khi nhận được hồ sơ. Phụ huynh nên có mặt cho tất cả các học sinh mới học tại khu học chánh và chuyển
trường trong khu học chánh. Các học sinh từ các trường không được công nhận sẽ được cố vấn viên của các
em sắp xếp vào các lớp cho tới khi đánh giá được thành tích học tập trước đó của em.

Học sinh sẽ ghi danh theo tên hợp pháp của mình cho tới khi có lệnh tòa án thay đổi sự chỉ định đó.
Học sinh sẽ được thông báo trong mỗi buổi học về các đồ dụng cụ học tập cần thiết cho khóa học đó.
Các khóa học được cung cấp ở trường trung học đầu cấp được ghi trong cuốn cẩm nang của học sinh. Quý
vị có thể liên lạc với cố vấn viên hoặc hiệu trưởng của trường nếu có thắc mắc về các khóa học được cung
cấp hoặc các khóa học tự chọn.
Nếu quý vị có thay đổi về địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp hoặc các thông
tin khác, quý vị cần phải thông báo ngay cho trường.
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Cơ quan Phục Vụ Y Tế Tiểu Bang có thẫm quyền yêu cầu phải chích ngừa do Bộ Luật Giáo Dục,
Chương 38, Sức Khỏe & An Toàn, Tiểu Mục A, Điều Khoản Tổng Quát, cho tất cả các học sinh vào học
trường trung học đầu cấp ở Arlington. Khi Ghi danh, học sinh phải nộp giấy xác nhận của bác sỹ hoặc
hồ sơ khác cho biết là các em đã có chích ngừa theo yêu cầu. Học sinh cần phải có hồ sơ đầy đủ thì mới
được đi học.
THÔNG TIN VỀ CHÍCH NGỪA cho Các Học Sinh Trung Học Đầu Cấp

CHÍCH NGỪA
Bạch Hầu, Phong Đòn
Gánh, & Ho Gà
DtaP/DTP/DT/Tdap/Td

NHỮNG LIỀU CẦN PHẢI CÓ¹
Năm liều thuốc chích Bạch Hầu-Phong Đòn Gánh-Ho Gà,1 liều chích lúc trước hoặc khi tròn
4 tuổi, tuy nhiên 4 liều sẽ đủ sự yêu cầu nếu liều thứ 4 được chích khi vừa lên hoặc sau khi
được 4 tuổi

7 Tuổi hay lớn hơn
(Liêù Ho Gà không cần có)

3 liều chích ngừa, thêm một liều vào hay sau sinh nhật bốn tuổi.

Tdap/Td/DTP/DTaP hoặc theo
bất kỳ cách kết hợp nào
Liều chích Booster
Tdap/td

phải có 1 liều tăng cường của thuốc phong đòn gánh/bạch hầu/ho gà (Tdap) 5 năm sau liều
cuối cùng của phong đòn gánh/bạch hầu

Bệnh Bại Liệt Polio

4 liều chích ngừa bệnh liệt rong đó có 1 liều vào hoặc sau ngày tròn 4 tuổi; tuy nhiên 3 liều
sẽ đủ sự yêu cầu nếu liều thứ 3 đã chích vào hoặc sau ngày sinh nhật tròn 4 tuổi

Bệnh Sởi,Quai Bị, Bệnh Ban
Đào (MMR)²

2 liều thuốc chủng ngừa bệnh sởi sau khi tròn 1 tuổi; liều thuốc chủng
thứ nhì phải chích khi xin nhập học lớp mẫu giáo.

Bệnh Viêm Gan B²³׳

3 liều chích ngừa

Bệnh Thủy Đậu

2 liều chích sau sinh nhật đầu tiên, HOẶC – thơ cha mẹ xác nhận bệnh

Não Mô Cầu

1 liều

nhậnliều chích ngừa cho tới 4 ngày trước sinh nhật sẽ hội đủ điều kiện để ghi danh nhập học.
² xác nhận nguyên nhân miễn dịch bệnh sởi, quai bị, ban đào, viêm gan B, viêm gan A, hoặc bệnh thuỷ đậu hoặc bản khai đã có bệnh cũng làm bằng chứng
thay cho liều thuốc chủng.
³Hai liều chích ngừa Viêm gan B của người lớn (Recombiva®) cũng được. Liều thuốc và loại chích ngừa phải ghi chú rỏ rệt. (Hai 10mcg/1.0 ml của
Recombivax®)
4 Kê khai bằng chứng miễn dịch hoặc giấy ghi nhận đã bị bệnh có thể thay vì chích thuốc. Bệnh đã phát phài được chứng nhận của bác sỹ, y tá trường, hoặc
bản khai của phụ huynh về tình trạng bệnh tật ghi nhận thí dụ như: Thơ này xin chứng nhận (tên học sinh) đã có bệnh thủy đậu (trái rạ) khoảng vào (ngày)
và không cần chích thuốc ngừa thủy đậu.”
1

Tất cả các học sinh được khuyên, nhưng không bắt buộc, khám kiểm tra sức khỏe và răng trước khi ghi
danh theo học.
Trước khi học sinh có thể tham gia các môn thể thao thi đấu, học sinh phải lấy mẫu khám sức khỏe U.I.L. từ
trường và đưa cho bác sĩ điền. Kết quả khám sẽ có giá trị trong một năm kể từ ngày khám. Giấy khám sức khỏe
cần phải có thị thực chữ ký cho những môn tranh giải thể thao .
Cần phải thông báo bất kỳ thông tin nào liên quan tới tình trạng tàn tật về thể chất hoặc các vấn đề khác có thể
ảnh hưởng tới hành vi hoặc thành tích học tập của học sinh cho hiệu trưởng, cố vấn viên và y tá trường biết.
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CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT CÓ SẴN CHO HỌC SINH
Cố Vấn và Hướng Dẫn
Tất cả các trường trung học đầu cấp đều có cố vấn viên để giúp đỡ phụ huynh và học sinh khi có yêu cầu. Các cố
vấn viên cung cấp dịch vụ trợ giúp chuyên môn cho các cá nhân học sinh cũng như chương trình theo nhóm để
giúp học sinh thích nghi với cuộc sống và môi trường học tập, lựa chọn các khóa học phù hợp với học sinh đó
cũng như tìm hiểu và lập kế hoạch cho những nghề nghiệp mà các em lựa chọn. Các cố vấn viên tiến hành và giải
thích các bài kiểm tra được tiêu chuẩn hoá và theo dõi mức độ tiến bộ trong học tập của học sinh qua các trường
học tại Arlington.
Giáo Dục Đặc Biệt
Các học sinh tàn tật được cung cấp các dịch vụ trợ giúp và học tập được thiết lập riêng trong chương trình học
tập toàn diện của học sinh đó. Giới thiệu các học sinh là một phần trong hệ thống kiểm tra sàng lọc tổng quát
của khu học chánh. Những em cần chương trình giáo dục đặc biệt được định nghĩa là những học sinh bị tàn tật
về mặt học tập, là những em bị tàn tật về mặt thể chất, trí tuệ tàn tật, hỗn loạn cảm xúc, học khuyết tật, khiếm
ngôn, tự kỷ, nhiều khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị, hoặc mù-điếc.
Trung Tâm Newcomer
Trung Tâm Newcomer là chương trình học thay thế được thiết lập để đáp ứng yêu cầu của các học sinh mới di
cư tới Hoa Kỳ trong những lớp 7 đến lớp10. Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Trung Tâm
Newcomer, các học sinh phải là học sinh trong lớp ESL và phải dự học tại trường học ở Hoa Kỳ dưới ba năm
hoặc một phần của ba năm. Những học sinh di dân đã đạt được hạng Nâng Cao trong bài thi Đọc của TELPAS
sẽ học trường tại khu nhà. Những thông tin nhận từ các trường học trước đó và cùng với những ước định địa
phương sẽ được dùng để ấn định đặt lớp.
Các Dịch Vụ Y Tế
Một y tá có đăng ký hành nghề làm việc cho tất cả các trường trung học đầu cấp. Những học sinh có vấn đề về
sức khỏe có thể được giáo viên, phụ huynh, hoặc nhân viên quản lý giới thiệu tới y tá này. Sẽ tiến hành sơ cứu
khi cần thiết; học sinh sẽ được giới thiệu đi bác sĩ hoặc cơ quan y tế khác khi việc chữa trị vượt quá khả năng của
các phương tiện mà trường có.
Văn phòng của trường rất cần các thông tin sau đây:
1. Số điện thoại có thể gọicha mẹ trong trường hợp khẩn cấp.
2. Tên của bác sĩ trong vùng.
3. Tên của người thân hoặc người khác trong vùng có trách nhiệm với
con quý vị trong trường hợp khẩn cấp khi không thể liên lạc được
với phụ huynh của em.
Các phụ huynh phải báo cáo về các khiếm khuyết về thể chất và các vấn đề về sức khỏe đáng kể cho y tá của
trường. Học sinh nên được khám sức khỏe và răng tổng quát thường xuyên.
• Những học sinh thường rất hay kêu đau bệnh nên được đưa tới bác sỹ gia đình.
• Những học sinh bị nổi mẩn hoặc đau mắt đỏ không được chẩn đoán phải nộp giấy xác nhận của bác sĩ,
trong đó cho biết bệnh này không thể lây được sang những người khác.
• Bất kỳ bệnh lây nhiễm nào đều cần phải được báo cáo ngay cho văn phòng của hiệu trưởng. Phải tuân
theo các qui chế mà Bộ Y Tế đã phê chuẩn.
Bất kỳ học sinh nào sốt cao từ 100 độ trở lên đều đương nhiên không được phép tới trường. Những học sinh không có dấu hiệu
đau bệnh rõ ràng, là những em tiếp tục cảm thấy quá đau bệnh nên không thể tiếp tục học trong lớp sẽ được gửi về nhà.
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Nhân viên y tá sẽ gọi cho phụ huynh để thông báo. Học sinh không được tự gọi cho mình. Trường sẽ không gửi học sinh
nào về nhà nếu phụ huynh không biết.

Nếu con quý vị cần uống thuốc trong giờ học, nhân viên của trường sẽ cần phải biết các thông tin sau đây:
Thuốc Theo Toa
Thuốc phải được đề ngày tháng trong năm tính theo lịch đó và phải được đựng trong một hộp đựng do dược sĩ
dán nhãn, trong đó có các thông tin sau đây:
a. tên của học sinh
c. tên của loại thuốc
e. hướng dẫn cách dùng
b. bác sĩ của học sinh
d. liều lượng dùng
Nhân viên của trường phải có một bản yêu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và giấy kê toa của
bác sĩ thì mới được cho dùng thuốc.
Các Loại Thuốc Mua Tại Quầy Không Cần Toa
Thuốc phải được đựng trong hộp ban đầu và nhân viên của trường phải có giấy yêu cầu của cha mẹ hoặc người
giám hộ của học sinh, trong đó cho biết liều dùng và cách dùng thuốc. Nhân viên y tá của trường sẽ làm sáng tỏ
yêu cầu đó với phụ huynh và/hoặc bác sĩ khi cần.
Quan Trọng
Học sinh nên mang thuốc tới y viện để cất giữ an toàn. Nhân viên của trường sẽ không cho dùng các loại thuốc
không có dán nhãn, hoặc những loại thuốc được dán nhãn cho người khác chứ không phải là bệnh nhân cụ thể
đó.
Khám Kiểm Tra Theo Yêu Cầu
Các y tá của trường khám kiểm tra sức khỏe cho các học sinh vào học từ nơi khác bên ngoài Tiểu Bang Texas,
ngoài những học sinh lớp 7 để kiểm tra độ nhạy bén của thính giác và thị giác và lớp 8 để kiểm tra chứng vẹo cột
sống bất thường. Đôi khi, người ta thấy hiện tượng hai bên cột sống xoắn lại hay còn gọi là vẹo cột sống. Đa số
các trường hợp đều không đáng kể và chỉ cần bác sỹ theo dõi, nhưng việc phát hiện sớm là rất quan trọng để có
thể tiến hành các biện pháp ngăn ngừa các hậu quả nghiêm trọng. Việc khám kiểm tra không nhằm mục đích thay
thế các buổi khám của bác sĩ, mà để kiểm tra sức khỏe giữa các lần khám sức khỏe tổng quát thông thường. Phụ
huynh sẽ chỉ được thông báo nếu học sinh không đạt yêu cầu trong một trong các buổi kiểm tra này.ởHọc sinh
được miễn vì các lý do sức khỏe phải nộp thư mới nhất của bác sĩ, trong đó cho biết là học sinh đó đã được khám
kiểm tra.
Các Dịch Vụ Thư Viện
Tất cả các trường trung học đầu cấp đều duy trì các thư viện dưới sự điều hành của các nhân viên thư viện đã
được huấn luyện. Các thư viện này mở cửa cho tất cả các học sinh tới đọc giải trí trong lớp và bổ trợ cho các
chương trình giảng dạy về môn học. Các học sinh có thể mượn các cuốn sách thư viện về nhà trong một khoảng
thời gian nhất định. Học sinh sẽ phải nộp phạt nếu sách bị hỏng, mượn quá hạn, hoặc đánh mất.
Dịch Vụ Phòng Ăn
Các chuyên gia về dinh dưỡng đã được huấn luyện để chuẩn bị các thực đơn dựa trên dinh dưỡng, khả năng kinh
tế, và sự hấp dẫn của các món ăn. Các học sinh phải tuân theo các tiêu chuẩn hành vi và hạnh kiểm có thể chấp
nhận được trong khi ở phòng ăn. PAMS phòng ăn (Trả Tiền Theo Ngân Quỷ Quản Lý) là một cách an toàn, nhanh
chóng và rất thuận tiện cho những phụ huynh trả tiền ăn trưa trên mạng bằng thẻ tín dụng. Lên thăm trang PAMS
LunchroomTrong http://www.pamslunchroom.com
Các Dịch Vụ Chăm Sóc
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Nhân viên chăm sóc sẽ cố gắng hết sức để giữ cho tất cả các trường trung học đầu cấp sạch sẽ và được sửa chữa
đầy đủ. Các học sinh cần đóng góp vào việc này bằng cách bảo vệ tài sản của các em và giúp giữ sạch sẽ cho tòa
nhà và các sân trường.

CÁC THỦ TỤC VÀ QUI ĐỊNH TỔNG QUÁT
Ngày Học
Số Điện Thoại Văn Phòng Trường Học __________________________________
Ngày học cho các học sinh tại tất cả các trường trung học đầu cấp tại Arlington thường bắt đầu từ 8:55 sáng đến
4:10 chiều. Giờ làm việc của văn phòng là từ 8:00 sáng tới 4:30 chiều và từ 8:00 giờ sáng đến 4:00 chiều vào thứ
Sáu.
Thời khóa biểu của các buổi học và sinh hoạt trong thời gian này có thể thay đổi tùy theo từng trường. Tại đa số các
trường trung học đầu cấp, các tiết học thường kéo dài từ 45 tới 55 phút và học sinh có khoảng năm phút nghỉ để chay
đổi lớp. Một số sinh hoạt tại trường thường không diễn ra vào ngày bình thường bởi vì các sinh hoạt này được tổ chức
theo định kỳ chứ không phải là hàng ngày. Các sinh hoạt như giờ dạy kèm, tập trung, các buổi thực tập chống hỏa
hoạn và thực tập cấp cứu v.v..sẽ được tổ chức trong phạm vi chương trình học tổng quát.

Dự Học
Số Điện Thoại Văn Phòng Ghi Danh Có Mặt _____________________________________
Các trường trung học đầu cấp sẽ cung cấp cho mỗi học sinh một số các ngày hướng dẫn theo qui định bắt buộc
của tiểu bang trong năm học đó. 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, và tâm lý của học sinh. Ngày học đầu tiên và
ngày học cuối cùng đều có sự liên quan. Để có kết quả học tập thành công ở cấp trung học đầu cấp, học sinh cần
tới trường đều đặn và chuyên cần. Thói quen là một yếu tố rất quan trọng trong vấn đề tới trường. Hãy bảo đảm
tạo thói quen tới trường thay vì thói quen không tới trường!
Việc tới trường đều đặn liên quan tới sự hợp tác ba chiều giữa học sinh, phụ huynh, và trường. Nếu cha mẹ cho
phép học sinh vi phạm các qui định của trường hoặc đồng ý với việc vi phạm đó sau khi hành động vi phạm đó
đã xảy ra, việc đó sẽ không hợp thức hóa hành động đó của học sinh.
Các Trường Hợp Đi Trễ/Vắng Mặt và Phạt Giữ Học Sinh – Xem Quy Luật Dự Học Của Học Sinh trong
Sách Nội Qui Về Hạnh Kiểm của AISD
www.aisd.net Mỗi trường có trên mạng để mở từ www.aisd.net. Nhân viên của trường và địa chỉ trên mạng
đều có trong trang mạng của trường. Rất nhiều giáo sư ghi bài làm và những dự án cho các học sinh và các phụ
huynh
Làm Bù Bài Tập Bị Mất
Học sinh nào nghỉ học có lý do sẽ có quyền có cơ hội được học bù những gì đã bị mất. Học sinh có trách nhiệm
lấy bài tập và làm bù các bài tập bị mất vì có phép/trường hợp bất khả kháng. Nếu không nộp các bài tập
này trong thời gian hợp lý, học sinh sẽ nhận được điểm không cho bài tập đó. AISD ấn định thời hạn hợp lý được
coi là một ngày cho mỗi ngày vắng mặt có phép.
Bài Tập Về Nhà
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Giao bài tập về nhà làm có những cần thiết cho sự giáo dục. Nó để phục vụ như là một kỷ luật trí tuệ, thiết lập
thói quen học tập, bổ sung và củng cố công việc làm ở trường. Ngoài ra, nó thúc đẩy sáng kiến sinh viên, độc lập,
và trách nhiệm và mang đến cho nhà và trường học gần nhau hơn.
Bài Tập làm ở nhà được định nghĩa là bài làm giao cho học sinh như tiếp tục hoặc làm thêm bài của lớp học. Có
ba loại bài làm ở nhà: thực tập, sữa soạn, và làm thêm. Số lượng bài làm ở nhà cần thiết tùy theo mỗi lần khác
nhau và cấp lớp hoặc môn học (bình thường, Dự Bị Nâng Cao, v.v..).
Các Kỳ Thi
Các kỳ thi sẽ được tổ chức vào cuối mỗi học kỳ. Tất cả các khóa học sẽ có một kỳ thi học kỳ viết trong đó bao
gồm cả môn thể dục lớp 7 và lớp 8. Các kỳ thi này sẽ được tính trung bình là 1/7 điểm học kỳ. Các kỳ thi sáu tuần
có thể được tổ chức vào cuối tuần thứ năm hoặc trong tuần thứ sáu của mỗi thời kỳ tính điểm sáu tuần.
Sách Giáo Khoa
Gần như tất cả các sách giáo khoa su dụng trong các trường đều được Tiểu Bang Texas cung cấp miễn phí. Vào
đầu học kỳ, các cuốn sách này được cung cấp theo số cho học sinh. Vào cuối học kỳ, học sinh phải gửi lại các
cuốn sách này trong tình trạng còn tốt. Học sinh phải đền bù cho các cuốn sách giáo khoa bị mất, hư hỏng, hoặc
không được trả lại. Nếu học sinh không trả tiền đền cho các cuốn sách giáo khoa đã đánh mất, học sinh có thể sẽ
không được nhận sách giáo khoa.
Rút Danh
Nếu học sinh muốn rút danh, học sinh đó cần phải có sự 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 cầucủa trường đó. Học sinh khôngcó Mẫu Đơn
Thôi Học sẽ không được tiếp nhận vào trường kia vì mất nhiều thời gian và gây nhiều rắc rối cho tất cả những
người liên quan. Khi học sinh thôi học, phụ huynh cần đi cùng học sinh hoặc gửi giấy xin thôi học. Không được
gây trở ngại cho các giáo viên trong lớp học để giải quyết việc này.
Lệ Phí

Học sinh phải đóng một số khoản lệ phí ở trường trung học đầu cấp. Các khoản lệ phí này không được hoàn trả
trong sáu tuần đi học.
1. Các học sinh ghi danh tham gia chương trình thể dục đều phải đóng một khoản lệ phí cho mỗi học kỳ sử
dụng khăn lau.
2. Học sinh tham gia ban nhạc sử dụng dụng cụ âm nhạc của trường sẽ phải trả một khoản lệ phí bảo trì
hàng năm. Khoản lệ phí hàng năm được thu để bảo trì đồng phục của ban nhạc. Số tiền hoàn trả sẽ được trừ
theo tỷ lệ
3. Những học sinh muốn lập các dự án vượt quá các yêu cầu tối thiểu của khóa học về môn Nghệ Thuật sẽ
phải trả tiền cho các tài liệu sử dụng, cộng với thuế bán hàng áp dụng.
Sau khi khu học chánh nhận được bằng chứng đáng tin cậy là học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ của học
sinh không có khả năng chi trả học phí hoặc tiền đặt cọc theo yêu cầu của trường, số tiền học phí hoặc đặt cọc đó
mới được miễn trừ. Học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đó phải nộp bằng chứng về khả năng
không thể chi trả cho hiệu trưởng thích hợp. Hiệu trưởng này sẽ là người quyết định tình trạng hội đủ điều kiện
được miễn học phí của học sinh đó. {Qui Định FP(Cơ Sở)}
Cho Phép Rời Trường
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Số Điện Thoại Văn Phòng Ghi Danh Có Mặt _____________________________________
Không học sinh nào được phép rời khu học xá của trường khi chưa có sự cho phép của văn phòng của trường.
Các phụ huynh phải tới văn phòng để xin phép cho học sinh ra về và có thể phải xuất trình giấy tờ căn cước. Nếu
có thể, các buổi hẹn khám sức khỏe và nha khoa nên thu xếp sau giờ học hoặc trong giờ buổi trưa. Tuy nhiên, các
buổi hẹn khám sức khỏe và nha khoa là các trường hợp vắng mặt được phép có lý do.
Các học sinh rời trường vì có buổi hẹn khám sức khỏe phải xin "Thẻ Hẹn Khám Sức Khỏe" tại văn phòng. Thẻ
này có ghi giờ hẹn và tên của bác sĩ và cho phép học sinh đi lại trong 30 phút. Bác sĩ hoặc y tá sẽ ký thẻ đó khi
học sinh rời phòng mạch. Sau đó học sinh phải gửi lại thẻ này cho trường khi trở về.
Trong trường hợp khẩn cấp, học sinh nên tham gia một phần của ngày học khi có thể thay vì bỏ cả ngày học.
Trang Phục Học Sinh Thích Hợp
Xem Cuốn Nội Qui Về Hạnh Kiểm Học Sinh Của Khu Học Chánh AISD
Những Hành Động Không Rỏ Rệt
Không được phép bắt nạt hoặc cố ý có các hành động trái phép khác. Xem "Cuốn Nội Qui Về Hạnh Kiểm Học
Của Khu Học Chánh AISD".
Hạnh Kiểm Học Sinh
Học sinh luôn phải có hành vi đúng mực vì hành vi của các em phản ánh gia đình và trường học của các em. Hành
vi âu yếm trong khu học chánh của trường bị coi là không thích hợp và có thể bị trường kỷ luật.
Bữa Ăn Trưa
Các trường trung học đầu cấp ở Arlington yêu cầu tất cả các học sinh phải ăn tại nhà ăn của trường. Các em có
thể mua các bữa ăn trưa đầy đủ hoặc mang cơm trưa và có các khoản mua đặc biệt. Các học sinh phải tới phòng
ăn trưa cho dù các em có ăn trưa hay không.
Đón và Thả Học Sinh
Cha mẹ đưa học sinh tới trường hoặc đón các em sau giờ học phải tránh sử dụng các khu vực xe buýt nhận học
sinh lên và thả học sinh xuống và các khu vực đậu xe của giáo viên. Các xe buýt mới của chúng tôi có kích thước
lớn hơn và cồng kềnh hơn vì vậy cần lưu ý hơn khi mọi người ở bên trong khu vực xe buýt hoặc ở gần khu vực
này. Phụ huynh và giáo viên nên hợp tác trong vấn đề này.
Học Sinh Đi Xe Buýt
Đi học bằng xe buýt là một quyền lơị cung cấp do khu học chánh và phải xử lý tốt. Có điều kỷ luật riêng cho các
em đi học bằng xe buýt của AISD Hoạt cảnh trong xe buýt rất đăt biệt, nơi mà nếu phá kỷ luật sẻ làm ra mất
an toàn cho tài xế và các học sinh khác. Các học sinh chuyển trường không hội
đủ điều kiện được đi xe buýt. Để biết thêm chi tiết, xin đọc trong AISD Kỷ
Luật Chuyên Chở trong phần Quy Tắt Hạnh Kiểm Học Sinh. Văn phòng vận
chuyển ở tại 1124 W. Arkansas Lane, Arlington, TX 76013 và số điện thoại
liên lạc của văn phòng vận chuyển là 682/867-7850.
Phương Tiện Chuyên Chở Do Học Sinh Cung Cấp
Những học sinh đi xe đạp hoặc phương cách khác không có động cơ tới trường cần đậu xe ngay khi tới khu vực
được qui định cho các loại xe đó. Trường sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm đối với việc hư hỏng hoặc mất xe
đạp hoặc bất kỳ xe cộ nào khác. Những học sinh lái xe hơi tới trường phải có sự chấp thuận của hiệu trưởng của
khu trường đó. Học sinh đậu xe gắn máy trong khu vực của trường sẽ phải trả lệ phí đậu xe. Học sinh sẽ phải đậu
xe tại các khu vực qui định, nếu còn chỗ.
Điện Thoại
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Học sinh có thể sử dụng máy điện thoại tại văn phòng bên ngoài tùy theo quyết
định của ban quản lý trường chỉ khi có yêu cầu sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Học sinh sẽ được gọi ra khỏi lớp để nhận các cuộc gọi điện thoại chỉ trong các
trường hợp khẩn cấp. Xem "Cuốn Nội Qui Về Hạnh Kiểm Học Sinh Của Khu Học
Chánh AISD " về chính sách của điện thọai di động.
Khóa và Tủ Có Khóa Của Học Sinh
Khóa và tủ có khóa của học sinh là để cho học sinh tiện sử dụng. Học sinh có thể mất quyền này nếu vi phạm
bằng cách lạm dụng tủ có khóa hoặc sử dụng tủ có khóa để giấu rượu, ma túy, vũ khí, đồ ăn cắp hoặc các vật liệu
khác không thuộc sở hữu của trường. Tủ có khóa có thể bị kiểm tra và hiệu trưởng hoặc hiệu phó có thể kiểm tra
vào bất kỳ lúc nào, nếu có “lý do chính đáng,” mà không cần thông báo trước cho học sinh.
Khách Thăm
Tất cả các khách thăm đều phải tới văn phòng hiệu trưởng ngay sau khi bước vào tòa nhà. Các phụ huynh muốn
họp với giáo viên hoặc hiệu trưởng sẽ được thông báo giờ hẹn bằng cách gọi điện trước để thu xếp giờ phù hợp
nhất cho các buổi họp đó. Khách tới thăm không bao giờ được gọi giáo viên ra khỏi lớp để họp ở cửa phòng học.
Những người tới thăm là học sinh không được phép vào lớp học cùng với các học sinh của trường. Phụ huynh có
thể và nên tới các lớp học vào bất kỳ lúc nào trong năm học. Xin gọi hiệu trưởng và hiệu phó vào ngày trước buổi
tới trường và làm thủ tục đăng ký khi đến tại văn phòng.
Các Sinh Hoạt Giao Tiếp Ở Trường
Một kinh nghiệm quý giá trong những năm học trung học đầu cấp của mỗi thanh thiếu niên là tụ họp cùng với
bạn bè trong một môi trường giao tiếp trọn vẹn. Học sinh học cách hòa nhập với người khác, kết bạn lâu dài, học
cách làm đúng việc đúng lúc, và học các kỹ năng giao tiếp quan trọng.
Để bảo đảm rằng các buổi tụ họp tại trường được lập kế hoạch và tổ chức tốt, các giáo viên và nhân viên quản lý
lập kế hoạch với các học sinh và giúp điều hành các hoạt động. Tất cả các qui chế của trường sẽ được thi hành tại
các hoạt động này.
Một trong những mục đích của trường trung học đầu cấp là cung cấp cho thiếu niên nhiều cơ hội về khả năng
lãnh đạo, khuyến khích sự sáng tạo, hoặc hòa thuận và làm việc với các bạn cùng lớp và giáo viên trong nhiều
tình huống khác nhau ở mức nhiều nhất có thể. Việc thành lập các câu lạc bộ sẽ được quyết định bởi hiệu trưởng
của khu trường.
Các Cuộc Bầu Cử
Những học sinh tranh cử làm đại diện cho hội học sinh phải hội đủ một số tiêu chuẩn sẽ áp dụng đối với những
học sinh xin tranh cử vào các chức vụ đại diện cho hội học sinh, lớp trưởng, hoặc các thành viên trong hội danh
dự. Các tiêu chuẩn này phải được đáp ứng và duy trì không chỉ trong lĩnh vực học tập và điểm về đạo đức mà còn
trong vấn đề hạnh kiểm học tập toàn diện. Học sinh nên nói chuyện với hiệu trưởng về các yêu cầu này.
Thông Báo Về Các Hoạt Động Không Liên Quan Tới Trường Học
Chỉ có những thông báo được Giám Đốc phụ trách Thu Mua chấp thuận, các hoạt động bán, hoặc chào bán các
sinh hoạt không liên quan tới học đường mới được phép diễn ra tại khu vực của trường.
Các Sinh Hoạt Thể Thao
Trong tất cả các sự kiện thể thao mà trường có tham gia, học sinh phải có hành vi ứng xử phù hợp với các nội qui về
hạnh kiểm được chấp nhận tại trường và khu học chánh AISD. Cấm có hành vi gây rối và không phù hợp với tinh thần
thể thao, và học sinh sẽ bị kỷ luật nếu có hành vi sai trái. Tất cả các học sinh tham gia vào các hoạt động do trường tài
trợ phải tuân theo các nội qui của trường. Nếu vi phạm các nội qui này, học sinh sẽ bị kỷ luật.
Những Lớp Hoạt Động Thêm
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Lớp hoạt động thêm được định nghĩa là một họat động nào của trường học bao gồm luôn là hội viên trong một
hội đoàn nào hoặc tổ chức nào mà không trong sự đòi hỏi trong chương trình học. Mỗi học sinh đều phải có giấy
phép ký tên của phụ huynh nộp vô văn phòng bảo trợ trước khi học sinh được dự phần trong lớp hoạt động thêm.
Học sinh phải được lên một lớp trên thì mới đủ tiêu chuẩn cho lớp hoạt động thêm trong đầu niên khóa học. Học
sinh nào được đặt vào một lớp thì không đủ điều kiện dự phần cho tới khi có học bạ của sáu tuần đầu.
Các Đồ Vật Thất Lạc và Tìm Thấy
Nếu học sinh tìm thấy một đồ vật với bất kỳ giá trị nào, học sinh phải nộp lại đồ vật đó cho ban “Đồ Thất Lạc và
Tìm Thấy" tại văn phòng của trường. Vì trường không chịu trách nhiệm đối với tài sản cá nhân, học sinh nên hết
sức lưu ý bảo vệ tài sản của mình. Quần áo mặc, sách vở, và đồ dùng học tập phải được đánh dấu để có thể nhận
biết dễ dàng.
Sử Dụng Mạng
Để có những tài liệu chi tiết, xem trong Những Điều Luật Kỹ Thuật AISD trong Cuốn Nội Qui Về Hạnh Kiểm Học
Sinh

THỦ TỤC BẢO LƯU TÍN CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGOÀI KHU HỌC XÁ

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 AISD về việc đi học đều và giờ học trước khi bước vào khối
lớp.
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TÍNH ĐIỂM VÀ BÁO CÁO ĐIỂM
Giáo viên sẽ báo cáo điểm số trong sổ điểm, trong phiếu báo cáo thành tích học tập và trong các hồ sơ trên
mạng điện toán. Phụ huynh có thể lên trên mạng để coi điểm của con mình sau khi ghi danh tại nhà trường.
Hệ Thống Phụ Huynh Tự Phục Vụ (PSS) là một trang mạng căn bản để phụ huynh có thể xem
tài liệu và điểm của con qúy vị tại nhà. Xin liên lạc với trường học hoặc trang mạng AISD để
ghi danh cho những thông tin.
Báo Cáo Tiến Bộ trường sẽ cung cấp các Bản Báo Cáo Tiến Bộ Học Tập cho mỗi học sinh không đạt yêu cầu
khi kết thúc ba tuần đầu tiên của mỗi thời kỳ tính điểm sáu tuần.
Các Học Bạ trường sẽ cung cấp Phiếu Báo Cáo Thành Tích Học Tập cho mỗi học sinh khi kết thúc thời kỳ tính
điểm.
Điều rất quan trọng là các học sinh phải có trách nhiệm đưa các bản báo cáo thành tích học tập nói trên cho phụ
huynh một cách kịp thời và phụ huynh phải giám sát và nắm rõ tiến bộ của con em mình. Việc chúng ta hợp tác
làm việc là rất quan trọng để con quý vị học tập thành công.
Học sinh phải có đủ số điểm thì mới đánh giá được công bằng. Trường có thể tổ chức một kỳ kiểm tra sáu tuần
hoặc kiểm tra theo đơn vị để tính điểm tổng kết trong thời kỳ sáu tuần đó.
Điểm số theo học kỳ sẽ được tính như sau: nhân điểm của mỗi giai đoạn sáu tuần với hai (2), cộng điểm tổng kết
học kỳ, sau đó chia cho bảy (7). Kết quả thu được sẽ được coi là điểm học kỳ với điểm thi học kỳ chiếm khoảng
15%.
Những học sinh nào học những khóa có đơn vị điểm sẽ học luôn STAAR/EOC cho khóa học đó, nếu yêu cầu.
Tất cả các trường trung học đầu cấp sẽ tổ chức một kỳ thi học kỳ dưới dạng viết cho mỗi khóa học trong chương
trình học, trong đó có cả môn thể thao cho các em trai và em gái ở lớp 7 và lớp 8. Các kỳ thi này sẽ được tính
trung bình là 1/7 số điểm học kỳ.
Điểm số của học sinh trong các môn học sẽ không bị sửa đổi do hành vi của học sinh đó. Hành vi sẽ được đánh
giá trong mục Công Dân trong tờ phiếu điểm. Sau đây là các ký hiệu đánh giá về trách nhiệm công dân:
A – Xuất Sắc
B – Đạt Yêu Cầu

C – Cần Cố Gắng
F – Không Đạt Yêu Cầu

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 cơ sở.
Điểm về hạnh kiểm hoặc trách nhiệm công dân của học sinh cấp trung học cơ sở sẽ dựa trên các yếu tố sau đây:
a.
b.
c.
d.
e.

việc nhận trách nhiệm
nói năng và có hành vi lịch thiệp
đáng tin cậy
tôn trọng quyền của người khác
luôn đúng giờ

f.
g.
h.
i.

lưu ý tới tài sản
sử dụng thời gian hợp lý
tuân theo các chỉ dẫn
tuân theo các nguyên tắc ứng xử
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LÊN LỚP VÀ Ở LẠI LỚP

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI XƯỚNG THÀNH ĐẠT HỌC SINH LỚP 8
Chương trình Khởi Xướng Thành Đạt Học Sinh được đặt ra từ Cơ Quan Lập Pháp Texas để bảo đảm tất cả
học sinh nhận được sự hướng dẩn và hỗ trợ khi cần đễ được thành công trong môn học đọc và môn toán.
Ban hành bởi Cơ Quan Lập Pháp Texas 76 trong năm 1999 và được sửa đổi bởi Cơ Quan Lập Pháp Texas
81vào năm 2009, chương trình Khởi Xướng Thành Đạt (SSI) yêu cầu tiêu chuẩn điểm lên lớp chỉ áp dụng cho
môn toán và môn đọc của trình độ lớp 5 và lớp 8 trong bài thi Thẩm Định Sẳn Sàng Giáo Dục của Tiểu Bang
Texas (STAAR). Theo quy định của các yêu cầu này, một học sinh có thể được lên lớp kế tiếp chỉ bằng cách đạt
được điểm đậu trong những bài thi này hoặc theo quyết định nhất trí của GPC của mình mà sinh viên có thể
thực hiện ở cấp lớp sau khi hướng dẫn tăng tốc.
Điều kiện này cũng được áp dụng với những học sinh của chương trình học đăt biệt phải thi STAAR.
Học sinh được ba cơ hội để đậu bài thi tiêu chuẩn này và mỗi lần đều nhận được thêm chỉ dẩn sau khi thi để
biết về kết qủa không đậu tiêu chuẩn. Ủy ban sắp lớp gồm có hiệu trưởng, giáo sư, phụ huynh hay người giám
hộ họp nhau khi học sinh chưa đạt được điểm đậu tiêu chuẩn sau hai cơ hội thi để ấn định phương pháp hữu
hiệu nhất trong sự giúp đở học sinh đạt được thành công trong đường học vấn. Học sinh nào không đậu bài thi
tiêu chuẩn sau ba lần thi tự động ở lại lớp: tuy nhiên, nếu phụ huynh khiếu nại về việc giử lại lớp thì ủy ban có
thể chọn cho học sinh lên lớp nếu tất cả trong ủy ban đều đồng ý rằng học sinh có thể học trong trình độ lớp với
sự giúp đở thêm.
Lớp 7 và 8
Thêm nữa, lên lớp sẽ dựa trên tổng số điểm trung bình 70 trong mỗi môn được kiểm tra theo tiêu chuẩn bài thi
STAAR. Một điểm đậu của STAAR, trong môn học đó có thể được thay thế nếu điểm của lớp học ít nhất là 65.
Học sinh phải đạt được tổng số điểm trung bình ít nhất là 70 trong tất cả các môn khác EIE (Địa Phương).
Năm Học Được Kéo Dài Thời Hạn
Những học sinh không hội đủ các điều kiện lên lớp phải tham gia Chương Trình Học Kéo Dài để được lên lớp.
Các học sinh sẽ được hướng dẫn để nâng cao các kỹ năng cơ bản của các em về môn toán, tiếng Anh, khoa học
và/hoặc nghiên cứu xã hội. Trường sẽ thông báo cho học sinh và phụ huynh biết về ngày giờ của chương trình
này trong tháng Sáu.
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CÁC LỚP HẠNG DANH DỰ (Pre-AP)
Mục đích của các lớp học dự bị nâng cao Pre-AP (Pre-Advanced Placement) ở các trường trung học căn bản là
để cung cấp một chương trình học đáp ứng các nhu cầu cá nhân và để cung cấp một chương trình hướng dẫn gồm
nhiều loại khác nhau.
Bắt đầu lớp bảy, các học sinh được tạo cơ hội để tham gia chương trình Hạng Danh Dự về môn Anh Văn, toán,
khoa học và xã hội học.
Một khi xét thấy muốn ghi danh vào các lớp Dự Bị Nâng Cao và Hạng Danh
Dự (Advanced Placement), những khía cạnh như những thành quả đạt được
của học sinh, các hồ sơ về kiểm tra được tích lũy, ý thích của học sinh và sự
chấp thuận của phụ huynh có thể được xem xét. Học sinh và phụ huynh sẽ nhận
được một văn thơ về Ước Vọng Ghi Danh của Dự Bị Nâng Cao và Hạng Danh
Dự để giải thích về sự chặt chẽ và những tiêu chuẩn của các lớp Dự Bị Nâng
Cao và Hạng Danh Dự trước khi ghi danh trong lớp.

Những học sinh được chọn vào Dự Bị Nâng Cao (Pre-AP) nên biểu lộ sự thúc đẫy và ước muốn theo đuổi sâu xa
trong việc học, chủ động, sáng tạo và hiếu kỳ.
Chương Trình Dự Bị Nâng Cao (Pre-AP) sẽ khuyến khích học sinh đạt được khả năng của các em ở mức cao
nhất. Học sinh sẽ được cung cấp vô số cơ hội để tham gia vào các công việc chuyên sâu và sẽ tập trung vào khả
năng phân tích và tổng hợp. Chất lượng công việc thay vì khối lượng công việc sẽ được nhấn mạnh.
Chương Trình Dự Bị Nâng Cao kết hợp với các lớp ở Hạng Danh Dự, Tú Tài Quốc
Tế (IB), Môn Học Tín Chỉ Đôi cung cấp trong các trường trung học Arlington.

Nếu sự thẩm định qủa quyết rằng những môn trong Chương Trình Hạng Danh Dự không đáp ứng những nhu
cầu cần thiết của học sinh, thì viêc chuyển lớp sẽ được thực hành sau khi tham khảo với học sinh, phụ huynh,
giáo viên và người quản lý/cố vấn viên. Mẫu đơn Xin Phép Rút Tên Ra Khỏi Những Lớp Dự Bị Nâng Cao và
Hạng Danh Dự phải có chữ ký của giáo viên, học sinh và phụ huynh, và gởi trở về cho giáo viên hoặc cố vấn viên
trước khi rút tên khỏi khóa học Dự Bị Nâng Cao
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Những Triễn Vọng Của Ghi Danh Trong Dự Bị Nâng CaoTrung Cấp
Tên Học Sinh: ________________________________________ Số Học Sinh: _______________
Những khoá học Dự Bị Nâng Cao cung cấp cho những học sinh sự giảng dạy nghiêm khắc và sâu sắc cho sự
thành công trong những khoá học Dự Bị Nâng Cao. Ghi danh trong những lớp Dự Bị Nâng Cao có rất nhiều lợi
ích, bao gồm sau đây:
* Sự phát triển những kỹ năng học vững chắc
* Có một sự hiểu biết chính thể về sinh hoạt trường cao đẳng.
* Tiềm năng của sự đạt được đơn vị điểm cho trường đại học trong khi trong trung học.
Thành công trong những lớp Dự Bị Nâng Cao yêu cầu sự quyết tâm và “nỗ lực thành tín” về phần học sinh. Điều
quan trọng là các học sinh và các cha mẹ nhận thức rằng thành công trong khóa học Dự Bị Nâng Cao yêu cầu:
* Tham gia tích cực trong lớp
* Tham gia các thảo luận trong lớp
* Ghi Chép Bài
* Sốt sắng đặt những câu hỏi
* Sự có mặt tốt
* Có những vật dụng và sách học trong lớp
* Hoàn tất những bài làm
* Chú ý nhanh chóng làm bài khi bị trể
* Sẳn sang tham dự những giờ dạy kèm
* Đặt ưu tiên làm bài tập và thời gian học
Sự hỗ trợ và sự khích lệ của cha mẹ là trọn phần đưa đến thành công trong khóa học Dự Bị Nâng Cao. Sự hỗ trợ của

cha mẹ thường là một mà thúc đẩy học sinh khi họ đang định hướng khóa học Dự Bị Nâng Cao. Những học
sinh dự định ghi danh trong các lớp Dự Bị Nâng Cao cần phải dùng những yếu tố như sau:
* Biểu lộ ý thích cao
* Cha mẹ chấp thuận
* Giáo viên đề nghị
* Các điểm tốt trong khoá học yêu cầu trước
* Những điểm thi Tiêu Chuẩn hỗ trợ cho các lớp và ý thích của học sinh.
Nếu một học sinh, cha mẹ hoặc giáo viên nhận thức rằng ghi danh tham gia trong lớp Dự Bị Nâng Cao không là một
quan tâm tốt nhất cho học sinh, với phép của cha mẹ; những học sinh có thể rút danh ra khỏi lớp và trở lại khoá học
tương đương mức bình thường. Yêu cầu các học sinh ở trong lớp ít nhất sáu tuần lễ . Rút danh ra khỏi cần phải có
những chử ký của học sinh, cha mẹ và giáo viên . Trên một số trường học yêu cầu học sinh phải có luôn sự chấp thuận
của hiệu trưởng để rút danh ra khỏi khoá học Dự Bị Nâng Cao.
Tôi đã đọc những điều yêu cầu cho sự ghi danh trong các khóa học Dự Bị Nâng Cao và mong muốn đăng ký

cho những khoá học đánh tròn dưới đây.
Dự Bị Nâng Cao Thuật Ngữ (Anh Văn)

Dự Bị Nâng Cao Toán (Lớp 7 )

Dự Bị Nâng Cao Khoa Học

Dự Bị Nâng Cao Đại Số 1

Dự Bị Nâng Cao Lịch Sữ

Môn Khác: ____________________________

Chữ ký học sinh: ____________________________________________ Ngày: _________________
Con trai hay con gái của tôi có thể chọn ghi danh trong những khóa học Dự Bị Nâng Cao đã ghi trên
Chữ ký cha mẹ: ______________________________________________ Ngày: _________________
Xin gởi mẫu đơn này lại cho Cơ Quan Cố Vấn của trường học.
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LỚP BẢY
CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ TRÌNH BÀY VỀ CÁC KHÓA HỌC
Lớp bảy là khoảng thời gian để học sinh dần làm quen với ngôi trường mới, củng cố các kỹ năng và thói quen mà
em đã học được tại trường tiểu học và mở rộng các lĩnh vực mà em quan tâm yêu thích.
Các khóa học mà học sinh sẽ học trong lớp bảy được liệt kê dưới đây và được trình bày trong các trang sau.
Không phải tất cả các khóa học tự chọn đều được cung cấp tại mỗi trường. Các khóa học tự chọn còn tùy thuộc
vào yêu cầu của nhân viên và học sinh.
A. CÁC KHÓA HỌC BẮT BUỘC – cho
tất cả các học sinh
Anh Văn 7 (1 đơn
vị) *Đọc 7 (1 đơn vị)
Toán (1 đơn vị)
Khoa Học I (1 đơn vị)
Lịch Sử Texas/Địa Lý (1 đơn vị)
**Giáo Dục Thể Chất (1/2 hoặc 1 đơn vị)

B. CÁC KHÓA HỌC TỰ
CHỌN (tùy theo từng
khu học xá)
Tìm Hiểu Về Ngoại
Ngữ Diễn Thuyết
***Nghệ Thuật Sân Khấu 7
***Nhạc Hợp Xướng
***Ban nhạc
***Dàn Nhạc(cần có
kinh nghiệm)

***Mỹ Thuật

AVID
Các Môn Thể Thao (1/2 hoặc 1 đơn vị)
Đọc (1/2 hoặc 1 đơn vị)
Nền Tảng của Cộng Nghệ
C.

CÁC KHÓA HỌC THAY THẾ KHÁC

*Tại một số nhà trường; yêu cầu môn Đọc (LA7210) có thể bao gồm trong lớp Anh Văn (LA7225)
**Học sinh phải học một năm trọn vẹn môn Giáo Dục Thể Chất trong lớp 7 hoặc lớp 8.
***Trọn một năm Mỹ Thuật phải học trong lớp 7 hoặc lớp 8
****TẤT CẢ học sinh ESL cần phải có trong thời khóa biểu với giáo viên Anh Văn có Chứng Nhận ESL.

KHÓA HỌC BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH
LA7200 – Văn Khoa Anh Ngữ 7 Khóa học này là chương trình tổng hợp về, nói và viết thường lệ, kỹ năng
nghe và bài viết. Khóa học giúp phát triển và củng cố các kỹ năng nói và viết qua thực tập cả hai nói và viết bao
gồm sự tổng hợp của ngữ pháp và đánh vần trong thời gian viết. kỹ năng viết phát triển thông qua việc sử dụng
cố vấn các văn bản và thông qua các hướng dẫn văn bản có đề cập nhiều thể loại, trong khi tập trung viết bình
luận. Khóa học này có thể được tiến hành song song với khóa học LA7210 - Tập Đọc 7.
LA7210 – Tập Đọc 7 Khóa học này tích hợp các nghiên cứu về văn học, đọc, phân tích và phản hồi, phát
triển vốn từ vựng, biết chữ phương tiện truyền thông, kỹ năng nghe và nói, và nghiên cứu. Học sinh sẽ phát
triển kỹ năng đọc phức tạp hơn bằng cách phân tích một loạt các thể loại văn học, bao gồm tiểu thuyết, mô tả,
không hư cấu văn học, kịch, thơ, thuyết phục, thủ tục, và các hình thức khác nhau của các phương tiện truyền
thông. Khóa học này có thể được tiến hành song song với khóa học LA7200 – Anh Văn 7.
LA7300 – Dự Bị Nâng Cao Anh Ngữ 7 Khóa Tiếng Anh Dự Bị Nâng Cao này dành cho những học sinh muốn
tham gia một lớp học khuyến khích việc nghiên cứu phân tích văn học nghiêm khắt và các kỹ năng sáng tác sâu
sắc hơn. Khóa học này có thể được tiến hành song song với khóa học LA7310 - Dự Bị Nâng Cao Đọc 7
LA7310 – Dự Bị Nâng Cao Đọc 7 Khóa Dự Bị Nâng Cao Đọc được cung cấp cho học sinh nào ước muốn tham
dự lớp học khuyến khích việc nghiên cứu các kỹ năng phân tích nghiêm ngặt hơn và có chiều sâu văn học. Khóa
học này có thể được tiến hành song song với khóa học LA7300 - Dự Bị Nâng Cao Anh Văn 7
LA7225 – Mỹ Thuật Anh Ngữ và Đọc 7 – Khóa học này tích hợp việc giảng dạy môn Anh trong một tiết
học cho trường nào không có LA7200 – Anh Văn 7 và LA7210 – Đọc.
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LA7325 – Dự Bị Nâng Cao Mỹ Thuật Anh Ngữ và Tập Đọc

- Khóa học này tích hợp việc giảng dạy môn

mỹ thuật Anh ngữ và đọc trong một tiết học cho học sinh nào
muốn tham gia một lớp học mà khuyến khích
việc nghiên cứu phân tích văn học nghiêm ngặt hơn và chuyên sâu và kỹ năng sáng tác tại những trường không
có môn LA7300 - Dự Bị Nâng Cao Anh Văn 7 và LA7310 - Dự Bị Nâng Cao Đọc
MA7200 – Toán Học - Sự tập trung điểm chánh trong Lớp Bảy là số lượng và hoạt động, tương xứng, biểu
thức, phương trình và các mối liên hệ và đo lường và dữ liệu. Học sinh sử dụng các khái niệm, thuật toán, và
đặc tánh của số hợp lý để khám phá các mối liên hệ toán học và để miêu tả tình huống càng tăng lên phức tạp.
Các học sinh sử dụng khái niệm tương xứng và tư duy đại số để tìm hiểu, phát triển, và các mối liên hệ giao tiếp
toán học, bao gồm số, hình học và đo lường, thống kê và xác suất. giải quyết trong bối cảnh có ý nghĩa, ngôn
ngữ và giao tiếp, kết nối bên trong và bên ngoài toán học, và lý luận chính thức và không chính thức vấn đề nền
tảng tất cả các lĩnh vực nội dung trong toán học.
MA7280 – STAAR Toán Học 7 - Khoá học địa phương này có thể yêu cầu học trong một số nhà trường cho các
học sinh nào chưa đậu được phần toán của bài thi STAAR. Bài thi STAAR Lớp 7 sẽ có như là một khóa học
(MA7281) tại vài nhà trường.
Khối Đôi - Lớp 7 - Khoá học địa phương này có thể yêu cầu trong một số nhà trường cho các học sinh ghi danh
trong Toán Học (MA7200). Sự chú trọng của khóa này là để cung cấp thêm thời gian và sự hỗ trợ trên những đề
tài như số lượng và hoạt động, tương xứng, biểu thức, phương trình, đo lường, hình học và xác suất.
MA7300 – Toán Học Dự Bị Nâng Cao 7 - Khóa học này sẽ chuẩn bị cho học sinh tận tuỵ về toán chọc môn
Đại Số 1 ở trình độ lớp tám. Các lĩnh vực trọng tâm chính trong PAP 7 Toán là tương xứng; biểu thức, phương
trình, các mối liên hệ, và nền tảng của các chức năng; và đo lường và dữ liệu. Học sinh sử dụng các khái niệm,
thuật toán, và các thuộc tính của các số thực để khám phá mối liên hệ toán học và để mô tả tình huống ngày
càng phức tạp. Học sinh sử dụng các khái niệm tương xứng để khám phá, phát triển, và các mối liên hệ giao
tiếp toán học, bao gồm cả số liệu thống kê và xác suất. Học sinh sử dụng tư duy đại số để mô tả cách thay đổi
một số lượng trong một mối quan hệ kết quả trong một sự thay đổi khác. Học sinh kết nối bằng lời nói, số, đồ
họa, và các đại diện biểu tượng của mối liên hệ, bao gồm các phương trình và bất bình đẳng. Học sinh bắt đầu
phát triển một sự hiểu biết về các mối liên hệ chức năng. Trong khi việc sử dụng tất cả các loại công nghệ là
quan trọng, sự nhấn mạnh vào các kỹ năng đại số sẵn sàng đòi hỏi phải thực hiện của công nghệ đồ họa.
Đề Nghị Trước Khi Học: Thành công hoàn tất của Nâng Cao Toán lớp 6 với 80% hoặc hơn và học sinh quan
tâm
SC7200 – Khoa Học I Khoa học I lớp 7 khoa học mang tính liên ngành trong tự nhiên, tuy nhiên, phần lớn tập
trung vào nội dung là về sinh vật và môi trường (55%), vật lý khoa học (29%), và Trái đất và không gian
(16%). Học sinh sẽ sử dụng phương pháp khoa học để tiến hành mô tả, so sánh và / hoặc thử nghiệm trong
phòng thí nghiệm và điều tra trường cho ít nhất 40% thời gian giảng dạy. Chủ đề của nghiên cứu bao gồm các
tương tác giữa vật chất và năng lượng, các mối liên hệ giữa các lực lượng, chuyển động và năng lượng, tự nhiên
và tác động của con người trên trái đất và mối liên hệ với hiện tượng trong hệ thống năng lượng mặt trời của
chúng ta, và sự liên quan hệ của sinh vật và môi trường. Chú trọng sẽ được đặt vào tư duy phê phán, lý luận
khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề.
SC7300 – Khoa Hoc Dự Bị Nâng Cao Khoá này thiết kế để cung cấp các học sinh kiến thức và những kỹ
năng cần thiết để nhập vào các khóa học Dự Bị Nâng Cao và Nâng Cao ở trình độ Trung Học. Chương trình
giáo dục lớp Bảy sẽ được giảng dạy với những chiến lược Dự Bị Nâng Cao kết hợp trong suốt khóa học. Học
sinh sẽ tham gia vào các sinh hoạt học tập khác biệt với chiều sâu và sự phức tạp khó khăn gia tăng.
SS7200 – Lịch Sử/Địa Lý Texas Trong Lớp 7 Lịch Sữ Texas, những học sinh học về lịch sữ của Texas từ lúc
thời gian đầu cho đến hiện tại. Nội dung gồm có các nền văn hóa của thổ dân châu Mỹ, các thời đại của nhiệm vụ
xây dựng, thực dân hóa, cách mạng, cộng hòa, và trở thành tiểu bang. Học sinh xác định các khu vực của
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Texas và phân bố dân số trong và giữa các vùng. Học sinh mô tả cấu trúc và chức năng của quận, thành phố, và
chính phủ tiểu bang và ảnh hưởng của Hiến Pháp Hoa Kỳ về Hiến Pháp Texas. các nguồn tiểu học và trung học
được sử dụng để kiểm tra các nền văn hóa đa dạng của Texas và sự đóng góp của các chủng tộc và các dân tộc
khác nhau.
SS7300 – Lịch Sử/Địa Lý Texas Dự Bị Nâng Cao Khóa Lịch Sử Texas Dự Bị Nâng Cao được thiết kế cho
những học sinh đang trau dồi những kỹ năng cần thiết cho đại học. Đặc biệt giúp cho những học sinh ước mong
học Khóa Danh Dự, Tú Tài Quốc Tế, hoặc tín chỉ đôi của môn xả hội học trong trung học. Môn này bao gồm về
phong tục tập quán của ựchững người Chánh Gốc Mỹ, thời đại xây cất bộ lạc, thực dân hoá, phản chiến, cộng
hòa, nhập tiểu bang. Học sinh xác định khu trong vực của Texas và sự phân bố dân số trong và giữa các vùng.
Học sinh diển tả cấu trúc và chức năng của các chính quyền thành phố, quận, và tiểu bang và ảnh hưởng Hiến
Pháp Hoa Kỳ trên Hiến Pháp Texas. Các nguồn chính và phụ được sử dụng để xem xét nền văn hoá đa dạng của
Texas và sự đóng góp của các nhóm chủng tộc và sắc tộc khác nhau. Chương trình giảng dạy chú tâmvào việc
trau dồi khả năng đọc, phê bình, phân tích, và kết hợp những tài liệu thiết thật. Học sinh khảo sát những tài liệu
chánh và trả lời những tài liệu ghi nhận và những câu hỏi tự do trả lời. Các học sinh phải đọc trong trình độ của
lớp học trước khi thử vào lớp này.
PE7200 – Giáo Dục Thể Chất Các học sinh vào học cấp trung học đầu cấp với nhiều kỹ năng về thể chất và giao
tiếp cơ bản. Chương trình trung học đầu cấp tạo cơ hội cho học sinh tiếp thu các kỹ năng mới và nâng cao các kỹ
năng đã có được. Các học sinh tham gia vào nhiều trò chơi theo nhóm được xếp theo mức độ tăng dần, tiết tấu
học, và các trò chơi giải trí. Các em sẽ có cơ hội phát triển khả năng mong muốn, tiếp thu kiến thức về mỗi hoạt
động, thực hành các thói quen tốt về sức khỏe, và thực hiện các trách nhiệm tự định hướng của công dân. Để được
miễn tham gia, học sinh phải có giấy cho phép của bác sĩ. Khi có thư yêu cầu của phụ huynh, học sinh có thể
được miễn tham gia trong thời gian nhất định không quá 3 ngày. Học sinh phải học môn giáo dục thể chất trong
một năm ở lớp 7 HOẶC lớp 8. Việc tham gia các môn thể thao sẽ thay thế cho việc theo học môn Giáo Dục Thể
Chất.
CÁC KHÓA HỌC TỰ CHỌN
FL1211 – Latin I – Khóa học này giới thiệu về ngôn ngữ Latin và những người La Mã đã nói tiếng này. Học sinh
được giới thiệu với căn bản ngữ pháp, cú pháp, phá từ vựng, cũng như văn hóa La Mã cổ đại và văn minh như nó ảnh
hưởng đến xã họi hiện tại. Nghe, nói, đọc, và viết được sử dụng để tăng cường khả năng của học sinh để giải thích các
ngôn ngữ. Vào cuối Trình Độ I, học sinh phải đạt được khả năng trình độ Novice High đến
Intermediate Low trong môn đọc, trình độ thành thạo Novice Low đến Novice Mid trong việc nghe, trình
độ thành thạo Novice Low đến Novice Mid trong việc nói, và trình độ thành thạo trong việc viết.+
1 tín dụng
FL1221 - Pháp I - 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết trình và liên cá nhân để có thể nói, nghe,
đọc, và viết bằng tiếng Pháp. Học sinh cấp độ I dự kiến sẽ đạt được một mức độ thành thạo từ Novice Mid
tới Novice High. Học sinh ở cấp 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.
1 tín chỉ
FL1231 - Đức I - 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết trình và liên cá nhân để có thể nói, nghe,
đọc, và viết bằng tiếng Đức.
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Học sinh cấp độ I dự kiến sẽ đạt được một mức độ thành thạo từ Novice Mid tới Novice High. Học sinh ở
cấp 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.
1 tín chỉ
FL1241 – 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết trình và liên
cá nhân để có thể nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh cấp độ I dự kiến sẽ đạt được một
mức độ thành thạo từ Novice Mid tới Novice High. Học sinh ở cấp 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.
1 tín chỉ
FL7200 – Tìm Hiểu Ngoại Ngữ Khóa họ sinh có thể nhận học này tìm hiểu nhiều ngoại ngữ khác nhau ở trình
độ nhập môn. Các học sinh sẽ được giới thiệu tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Đức, các ngôn
ngữ được giảng dạy tại các trường trung học ở Arlington. Trong khóa học này học sinh sẽ được giới thiệu, học
các số, thời gian, và các đồ vật hàng ngày ở trình độ cơ bản. Tại một số khu học xá, khóa học này được cung cấp
như là khóa học tự chọn một học kỳ (FL7201).
1 tín dụng
FL 1242 Tiếng Tây Ban Nha II - 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết trình
và liên cá nhân để có thể nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh cấp độ II dự kiến sẽ đạt
được một mức độ thành thạo từ Novice High tới Intermediate Low… Học sinh ở cấp 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.
1 tín chỉ
FL 1343 Pre-AP Tiếng Tây Ban Nha III - 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết
trình và liên cá nhân để có thể nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh cấp độ III dự kiến sẽ
đạt được một mức độ thành thạo từ Intermediate Low tới Intermediate Mid. Học sinh ở cấp 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 cấp độ Intermediate Mid.
1 tín chỉ
FL 1347 Tiếng Tây Ban Nha Dự Bị Nâng Cao và Văn Hoá IV - Ngôn ngữ và Văn hoá Tây Ban Nha Dự Bị
Nâng Cao IV tiếp tục chuẩn bị học sinh tham dự kỳ thi Ngôn ngữ và Văn hoá Tây Ban Nha Nâng Cao. Khóa
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học này được dạy bằng tiếng Tây Ban Nha. Sử dụng các biến cố hiện tại, quan điểm toàn cầu và văn học viễn
tưởng và văn học sự kiện có thực, sinh viên tiếp tục phát triển nhận thức về văn hoá Tây Ban Nha và các sản
phẩm, tập tục và quan điểm của thế giới Tây Ban Nha. Khóa học dựa trên các chủ đề của Sắc đẹp và Thẩm mỹ,
Cuộc sống Đương đại, Gia đình và Cộng đồng, những Thách thức Toàn cầu, Bản sắc Cá nhân và Công cộng, và
Khoa học và Công nghệ. Các học sinh trong Tây Ban Nha Sơ Khởi Nâng Cao IV phải đạt được trình độ
thành thạo trong Intermediate Mid đến Intermediate High vào cuối khóa.
Yêu cầu học trước: FL1247 - Tiếng Tây Ban Nha II cho những người Bản Xứ hoặc FL 1244 - Tiếng Tây Ban
Nha III hoặc FL1343 PAP Tiếng Tây Ban Nha III
1 tín dụng
FL 1344 Tiếng Tây Ban Nha Nâng Cao và Văn Hoá - Ngôn ngữ và Văn hoá Tây Ban Nha Nâng Cao chuẩn
bị học sinh tham dự kỳ thi AP của Ngôn ngữ Tây Ban Nha Cao và Văn hoá. Khóa học này được dạy bằng tiếng
Tây Ban Nha. Học sinh sử dụng các biến cố hiện tại, văn học văn hoá và các nguồn lực khác nhau để thảo luận
về các hình thức nói và viết, các chủ đề của sắc đẹp và Thẩm mỹ, Cuộc sống Đương đại, Gia đình và Cộng
đồng, những Thách thức Toàn cầu, Bản sắc Cá nhân và Công cộng, và Khoa học và Công nghệ. .
Các học sinh trong Tây Ban Nha Nâng Cao và Văn Hoá phải đạt được trình độ thành thạo trong
Intermediate High đến Advance Mid vào cuối khóa.
Yêu cầu học trước: FL1348 - PAPTiếng Tây Ban Nha III cho những người Bản Xứ hoặc FL 1347 – PAP Tiếng
Tây Ban Nha III hoặc FL1343 PAP Tiếng Tây Ban Nha III cho các học sinh lớp 12.
1 tín dụng
LA7260 – Đọc 7 Khóa tự chọn này được thiết kế để giúp các học sinh đọc giỏi hơn. Chương trình học sẽ chú
trọng phát triễn những kỹ năng đọc. Học sinh củng cố vốn từ vựng, tăng thêm sự lưu loát và phát triển sự hiểu
biết trong lúc sử dụng nhiều phương cách để hiểu và kỹ năng.
LA7218 – Đọc STAAR 7 Tại một số khu học xá, khóa học này là bắt buộc đối với những học sinh không đạt yêu
cầu về môn đọc trong kỳ thi STAAR. Một số khu học xá cung cấp khóa học này như là khóa học tự chọn một học
kỳ (LA7219).
LA7275 – Diễn Thuyết Khóa học này tạo ra các tình huống biểu diễn/diễn thuyết đặc biệt và thực tế, giúp học
sinh tạo sự tự tin, đường hoàng, và tiếp thu các kỹ năng giao tiếp để đóng góp hữu ích hơn cho xã hội. Kịch câm,
hoạt cảnh, và kịch một vai được giới thiệu để giúp học sinh tự do tưởng tượng và phát triển các kỹ năng cơ bản.
Một số khu học xá cung cấp khóa học này như là khóa học tự chọn một học kỳ (LA7276).
MA7280 – Toán STAAR 7 Tại một số khu học xá, khóa học này là bắt buộc đối với những học sinh không đạt
yêu cầu về môn toán trong kỳ thi STAAR. Toán STAAR 7 sẽ cung cấp khóa học này tại vài trường học như là
khóa học một học kỳ (MA7281).
EX7300 – AVID Lớp 7 - Khoá học AVID tự chọn lớp bảy là một lớp giới thiệu triết học AVID. Học sinh sẽ lọc
những mục tiêu ngắn và dài hạn, và với kết quả, sẽ bắt đầu hiểu giá trị trong sự đảm đương về những hoạt động
của họ. Các học sinh sẽ bắt đầu làm việc trên những kỹ năng cá nhân và giữa cá nhân với nhau và cũng như mẫu
và cách nói thân mật không nghi thức. Các học sinh sẽ hoàn tất những tự ước lượng và ước lượng các bạn học,
liên quan đến đọc, viết, sắp đặt và nói. Đễ nới rộng tập viết của họ, học sinh sẽ bắt đầu cân nhắc đến những người
nghe, mục đích và mẩu trong bài viết của họ. Các học sinh sẽ nắm một vai trò tích cực trong sự học của họ, sự
hiểu biết những vai trò của mọi thành viên trong những việc giao và sự cộng tác của những bài học. Họ sẽ phát
triển kiến thức dựa theo những bài ghi chép, đối với việc học và sự chuẩn bị thi. Học sinh sẽ đưa tới những cuộc
dạo chơi khác nhau, những khách được mời nói diễn văn và nghiên cứu, để tăng kiến thức của họ về trường đại
học và những chọn lựa sự nghiệp.
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CCJ7221(học kỳ) hoặc CCJ7222 (năm) - Điều Tra Nghề Nghiệp - Học sinh sẽ sử dụng một chương trình
phối hợp giảng dạy dựa trên máy vi tính và những sinh hoạt thực hành, gồm có máy vi tính hỗ trợ thiết kế và
thiết kế 3-D, để tìm tòi những cơ hội các cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực công nghệ bao gồm cả công
nghệ sinh học, điện tử, hệ thống tự động, thông tin liên lạc, người máy, điện, năng lượng, sản xuất và chế tạo.
Học sinh được giới thiệu đến các vấn đề môi trường trong từng ngành, kỹ năng công việc điều cần thiết trong
giáo dục, và hy vọng lương bổng.
+ Học sinh sẽ chỉ không bị phạt do đã bỏ các khóa học lấy tín chỉ trung học nếu việc này diễn ra trong sáu tuần đầu tiên. Sau sáu
tuần
đầu tiên, học sinh sẽ bị ghi điểm “F” vào trong học bạ. Các học sinh không thể thêm một khóa học sau ba tuần đầu tiên của
thời gian sáu tuần đầu tiên đó.

Các khóa học Mỹ Thuật Fine Art (FA) sau đây hội đủ điều kiện Mỹ Thuật:
FA7200 – Xướng Âm Lớp bảy là một chương trình giảng dạy dựa trên hiệu quả phục vụ như là một lớp đào
tạo ca đoàn cho lớp tám và lớp chín trong đó học sinh sẽ được học về các đoạn nhạc, lý thuyết nhạc và hát hợp
xướng thích hợp. Học sinh sẽ hát nhiều thể loại âm nhạc hợp xướng, trong đó bao gồm cả nhạc dân gian và
nhạc đại chúng cũng như âm nhạc mang tính chất nghiêm túc hơn. Các dàn hợp xướng lớp bảy biểu diễn trong
các chương trình và có thể dự thi trong các cuộc thi UIL trong năm.
FA7220 – Hợp Xướng Ca Đoàn - Lớp bảy là chương trình học dựa trên biểu diễn, là lớp huấn luyện cho các
hợp xướng ca đoàn ở lớp tám, trong đó học sinh sẽ được học về các đoạn nhạc, lý thuyết nhạc và hát hợp xướng
thích hợp. Học sinh sẽ hát nhiều thể loại âm nhạc hợp xướng, trong đó bao gồm cả nhạc dân gian và nhạc đại
chúng cũng như âm nhạc mang tính chất nghiêm túc hơn. Các dàn hợp xướng lớp bảy biểu diễn trong các
chương trình và có thể dự 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.
FA7230 – Hòa Nhạc Dàn Nhạc - Hòa nhạc dàn nhạc của trình độ lớp bảy là chỉ dành riêng cho những học sinh
nào đã được đào tạo trong chương trình đàn dây tiểu học trong Arlington hoặc nơi khác. Không học sinh mới
bắt đầu được ghi danh. Chương trình được thiết lập như là một sự tiếp nối đào tạo căn bản đàn dâyvới một
giới thiệu văn học đàn dây tốt. Ngoài ra, chú trọng thêm về trình diễn.
FA7240 – Dàn Nhạc Giao Hưởng - Dàn nhạc ở trình độ lớp bảy chỉ dành cho những học sinh đã có huấn luyện
trong chương trình trung học tại Arlington hoặc ở nơi khác. Không tiếp nhận học sinh mới bắt đầu học. Chương
trình là phần tiếp tục của quá trình huấn luyện nhạc cơ bản có kèm theo việc giới thiệu các bản nhạc phức tạp
hơn. Đồng thời, chương trình cũng chú trọng nhiều hơn đến biểu diễn. Các dàn hợp xướng lớp bảy biểu diễn
trong các chương trình và có thể dự thi trong các cuộc thi UIL trong năm đó. Học sinh có thể phải tham gia các
buổi diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học.
*Ban Nhạc - Tất cả các học sinh có triển vọng tham gia ban nhạc sẽ được tham dự một buổi kiểm tra năng
khiếu âm nhạc diễn ra vào mùa xuân trong năm học lớp sáu của các em. Buổi kiểm tra này được tổ chức nhằm
đánh giá năng khiếu âm nhạc bẩm sinh của học sinh, tuy nhiên, buổi kiểm tra không nhất thiết phải là một điều
kiện để tuyển chọn tất cả các học sinh tham gia ban nhạc . Những học sinh mới bắt đầu học sẽ được tham gia
từ năm lớp bảy. Chương trình ban nhạc được chia thành ba nhóm: Sơ Cấp, Trung Cấp, và Cao Cấp. Những
học sinh chơi trong mỗi nhóm sẽ được tuyển chọn theo khả năng biểu diễn của các em bất kể trình độ lớp hoặc
kinh nghiệm âm nhạc trước đó. Tất cả các học sinh tham gia ban nhạc phải luyện tập tối thiểu 30 phút mỗi ngày.
Các dàn hợp xướng lớp bảy biểu diễn trong các chương trình và có thể dự thi trong các cuộc thi UIL trong năm
đó. Học sinh có thể phải tham gia các buổi diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học. *Các buổi học trình độ sơ cấp
theo nhạc cụ: FA7250 Sáo, FA7260 Gõ, FA7270 Kèn Đồng, FA7280 Ban Nhạc Hát Trong Dàn Nhạc Trình Độ
Trung Cấp, FA7290 Ban Nhạc Giao Hưởng Trình Độ Cao Cấp.
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FA7600 – Nghệ Thuật 7 - Các học sinh được tạo điều kiện tìm hiểu, sắp xếp, hiểu và đánh giá khả năng của
mình để biểu hiện khả năng biểu hiện sáng tạo riêng của mình trong nhiều lĩnh vực truyền thông như vẽ điêu
khắc, nặn, vẽ than chì, phấn màu, sợi quang, tranh in, điêu khắc, vv nghề thủ công và sự tham gia tích cực vào
quá trình sáng tạo sẽ được khuyến khích. Học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các chương trình khác nhau và các
cuộc thi trong suốt cả năm. (FA7601).
FA7700 – Nghệ Thuật Sân Khấu 7 - Học sinh được giới thiệu các kỹ năng biểu diễn cơ bản, vý dụ như ứng
khẩu, thể hiện tính cách nhân vật và cử động trên sân khấu. Khoá học cũng dạy về cấu trúc kịch và soạn kịch.
Các Đề Tại Đặc Biệt bao gồm diễn thuyết, viết kịch bản, kịch câm và kịch pantomim sân khấu của người.
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GIÁO DUC ĐẶC BIỆT
Những Khoá Học Giáo Dục Đặt Biệt Tùy Chọn Lớp 7
Những khoá học giáo dục đặt biệt được quyết định bởi Ủy Ban ARD dựa theo Chương Trình Giáo Dục
Cá Nhân (IEP) của mỗi học sinh.
Anh Văn 7
SP7100 PC

Môn Đọc Imp/LA 7
SP7150 PC
SP8850 AC

AC Tùy Chọn
SP8900 Tùy Chọn

Hướng Nghiệp
SP7130
PVOC
SP8870
AC

Các Lớp Học Chánh
Môn Toán 7
Xã Hội Học 7
SP7110 PC
SP7141 PV
SP8860 AC
SP7900 AC
Tùy Chọn
Xã Giao/Cảm Xúc
SP8553 SEAS
SP8880 ABLE

Khoa Học 7
SP7142 PV
SP7940 AC

AI, OI, VI Hỗ Trợ
SP7170 VI Supp 7-8
SP7180 VI Ad Sk 7-8
SP7960 OI/AI Supp7-8

Các Lớp Học Chánh
SP7100 – PC Anh Văn 7 - Khoá học này được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của các học sinh
trong chương trình giáo dục đặt biệt. Chú trọng về sự kết hợp văn học, viết luận và phương cách viết.
SP7150 – PC Tiến Triển Đọc 7 - Khoá học này được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của các
học sinh trong chương trình giáo dục đặt biệt. Chú trọng về sự tiến triển kỹ năng đọc bao gồm ngữ vựng, sự lưu
loát và nhận thức.
SP8850 - AC Đọc/Mỹ Thuật Ngôn Ngữ 7/8 - Khóa học này cung cấp những sự hướng dẫn để đạt được
những kỹ năng thực dụng trong việc đọc, viết, nghe, theo những chỉ dẫn, truyền đạt những điều cần, và
những kỹ năng căn bản hiểu biết máy vi tính. Các chi tiết và những yêu cầu cho khóa học này sẽ được ủy ban
ARD định rõ qua chương trình giáo dục cá nhân của học sinh.
SP7110 – TOÁN 7 - Khóa học này được thiết kế để cung ứng luôn về nền tảng khái niệm toán học tương lai và
sửa chữa về những kỹ năng căn bản cần khám phá thêm. Cơ bản và kỹ năng tính toán sẽ được nhấn mạnh và chú
trọng về hình thể đến phương pháp trừu tượng trong cách giảng dạy để có thể thu nhận tất cả sự hiểu biết về bài
toán trong tay.
SP8860 - AC Toán 7/8 - Khóa học này cung cấp hướng dẫn cho môn toán thực dụng trong cuộc sống hằng
ngày, sử dụng máy tính, tiền/thời gian/đo lường những kỹ năng và khái niệm, và các kỹ năng tính toán căn bản.
Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ do ủy ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy cá
nhân của học sinh.
SP7141 – PV Xã Hội Học 7 - Trong khóa học này các học sinh sẽ học về lịch sử của Texas từ lúc khởi đầu đến
hiện nay. Nội dung bao gồm các văn hoá của người Mỹ bản xứ, thời đại xây dựng cộng đồng, thưc dân hoá,
cách mạng, cộng hòa và lập tiểu bang. Các học sinh sẽ nhận diện những vùng của Texas và sự phân phối của
dân số trong giữa các vùng. Các học sinh mô tả cấu trúc và trách nhiệm của chính quyền thành phố, quận hạt và
tiểu bang và sự ảnh hưởng của Hiến Pháp Hoa Kỳ và Hiến Pháp Texas. Những nguồn sơ cấp và thứ nhì được
dùng để khảo sát nền văn hóa nhiều thể loại của Texas và những sự đóng góp của nhiều chủng tộc và những
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nhóm dân tộc. Những sự sửa đổi nội dung khoá học được quy định qua chương trình giảng dạy cá nhân của
học sinh.
SP7900- AC Xã Hội Học 7/8 - Khóa học này cung cấp những hướng dẫn về lịch sử với sự chú trọng vào nhận
thức cộng đồng và giảng dạy về các cách xã giao thích hợp với lứa tuổi. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa
học này sẽ do ủy ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP7142- PV Khoa Học 7 - Trong khóa học nhiều lãnh vực này, phần lớn của nội dung là chú trọng vào các
sinh vật và môi trường, khoa học vật lý, và Trái Đất và không gian. Học sinh sẽ sử dụng những phương pháp
khoa học để tiến hành mô tả, so sánh và/hoặc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra cho ít nhất 40%
thời gian giảng dạy. Chủ đề của nghiên cứu bao gồm các tương tác giữa vật chất và năng lượng, vật lý và hóa
học và thay đổi thuộc tính của vật chất, mối quan hệ giữa chuyển động, lực lượng và năng lượng, hệ thống Trái
đất và các sinh vật và môi trường. Sẽ được đặt sự chú trọng vào tư duy phê phán, lý luận khoa học và kỹ năng
giải quyết vấn đề. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ do ủy ban ARD quy định qua chương trình
giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP7940- AC Khoa Học 7 - Khoá học này cung cấp hướng dẫn về phát triển khoa học bao quanh sự tự túc cá
nhân, dinh dưỡng, những kỹ năng trong nhà, vệ sinh, chải chuốt, và nững kỹ năng an toàn cá nhân. Các đặc
điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ do ủy ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy cá nhân của học
sinh.
NHỮNG LỚP TÙY CHỌN
SP7130- PV Nhận Thức Dự Bị Hướng Nghiệp 7 - Khóa học này cung cấp hướng dẫn và huấn luyện để hỗ
trợ học sinh trong việc đạt được các kỹ năng quan trọng nơi làm việc, tăng thêm những kỹ năng về tư cách
thích ứng cần thiết để có việc làm và gia tăng sự tham gia công dân để thành công trong sự chuyển đổi trường
trung học và cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ do ủy
ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP8870- AC Nhận Thức Dự Bị Hướng Nghiệp 7/8 - Khóa học này cung cấp hướng dẫn cho những kỹ năng
nghề nghiệp khởi đầu, bao gồm sản xuất căn bản và những kỹ năng lấp ráp, kỹ năng hợp tác làm việc và kỹ
năng tổng quát. Việc làm trong nhà trường được bao gồm. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ
do ủy ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP8553- SEAS Quản Lý Đời Sống 7/8 - Khóa học này cung cấp trực tiếp giảng dạy và huấn luyện, và củng
cố về các kỹ năng đặt biệt cần thiết cho các kỹ năng giải quyết trở ngại về cảm xúc giao tiếp cần có cho những
học sinh để tiến triển trong chương trình giảng dạy cá nhân.
SP8880- ABLE Quản Lý Đời Sống 7/8 - Khóa học này cung cấp trực tiếp giảng dạy và huấn luyện, và củng
cố về các kỹ năng đặt biệt cần thiết cho các kỹ năng giải quyết trở ngại về cảm xúc giao tiếp cần có cho những
học sinh để tiến triển trong chương trình giảng dạy cá nhân.
SP7170- VI Hỗ Trợ 7/8 - Khóa này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ thuật học và/hoặc các kỹ
năng học tập cho những học sinh khiếm thị.
SP7180- VI Những Kỹ Năng Thích Hợp 7/8 - Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ
năng thích hợp cho những học sinh khiếm thị
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SP7960- OI/AI Hỗ Trợ 7/8 - Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ năng thích hợp
và/hoặc các kỹ năng học tập cho những học sinh khiếm thính và hoặc suy giảm chỉnh hình.

29

LỚP TÁM
CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ TRÌNH BÀY VỀ CÁC KHÓA HỌC
Các mục tiêu trong lớp bảy được tiếp tục ở lớp tám, trong đó giới thiệu cho học sinh trình độ học khó hơn và
khuyến khích học sinh tự học nhiều hơn. Các khoá học của lớp 8 được liệt kê dưới đây và được trình bày trong
các trang sau đây. Không phải tất cả các khóa học tự chọn đều được cung cấp tại mỗi trường. Các khóa học tự
chọn còn tùy thuộc vào yêu cầu của nhân viên và học sinh.
A. CÁC KHÓA HỌC BẮT BUỘC – cho
tất cả các học sinh
Tiếng Anh (1 đơn vị)
Toán hoặc Đại Số I(1 đơn vị)
Khoa Học II (1 đơn vị)
Công Dân/Lịch Sử Hoa Kỳ (1 đơn vị)
*Giáo Dục Thể Chất (1/2 hoặc 1 đơn vị)
Nghề Nghiệp, Kỹ Thuật và Tìm Hiểu Giáo
Dục Đại Học

B. CÁC KHÓA HỌC TỰ CHỌN (tùy
theo từng khu học xá)
Nhập Môn Nghề Nghiệp & Kỹ Thuật (1/2
đơn vị)
Tiếng Pháp I
Tiếng Đức I
Tiếng La-tin I
Tiếng Tây Ban Nha I
Diễn Thuyết
***Xướng Âm
***Dàn Nhạc (phải có kinh nghiệm)
***Ban nhạc
***Nghệ Thuật (chi phí vật liệu)

AVID
***Nghệ Thuật Sân Khấu 8
Lối vào Kỹ Thuật (1/2 hoặc 1 đơn vị)
Các Môn Thể Thao (1/2 hoặc 1 đơn vị)
Đọc (1/2 hoặc 1 đơn vị)
C. CÁC KHÓA HỌC THAY THẾ KHÁC
Giáo Dục Đặc Biệt

*Học sinh phải học một năm trọn vẹn môn Giáo Dục Thể Chất trong lớp 7 hoặc lớp 8.
***Trọn một năm Mỹ Thuật phải học trong lớp 7 hoặc lớp 8
** TẤT CẢ học sinh ESL phải có trong thời khóa biểu với một giáo viên Anh Văn mà đã được chứng nhận ESL

KHÓA HỌC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC HỌC SINH
LA8225 – AnhVănLA và Môn Đọc 8 Khóa học này tích hợp các cách nói và viết, kỹ năng nghe và nói, và bài
luận và tích hợp các nghiên cứu về văn học, đọc, phân tích và phản hồi, phát triển vốn từ vựng, biết chữ phương
tiện truyền thông, kỹ năng nghe và nói và nghiên cứu. Khoá này sẽ giúp phát triển và tăng cường kỹ năng nói và
viết thông qua cả hai thực hành nói và viết, bao gồm việc tích hợp các kỹ năng ngữ pháp và chính tả trong quá
trình viết. Viết kỹ năng được phát triển thông qua việc sử dụng các văn bản cố vấn và thông qua các văn bản
hướng dẫn đề cập trên nhiều thể loại, trong khi tập trung vào các văn bản văn học. Học sinh sẽ phát triển kỹ năng
đọc phức tạp hơn bằng cách phân tích một loạt các thể loại văn học, bao gồm tiểu thuyết, mô tả, văn học không
hư cấu , kịch, thơ, thuyết phục, thủ tục, và các hình thức khác nhau của các phương tiện truyền thông.
LA8325 – Dự Bị Nâng Cao Anh VănLA và Môn Đọc 8 Khoá này tích hợp sự giảng dạy của mỹ thuật Anh Văn
và đọc trong một giờ học cho những học sinh nào muốn học lớp khuyến khích học một cách chặt chẽ hơn và có
chiểu sâu của văn học và kỹ năng phân tích thành phần.
MA8200 – Toán Học Các tiêu điểm chánh ở Lớp 8 là tương xứng, biểu thức, phương trình, các mối liên hệ và
nền tảng của các chức năng, đo lường và dữ liệu. Học sinh sử dụng các khái niệm, thuật toán, và đặc tánh của số
hợp lý để tìm hiểu các mối liên hệ toán học và để miêu tả tình huống ngày càng tăng lên phức tạp, trong khi các
khái niệm tương xứng được sử dụng để khám phá, phát triển, và các mối liên hệ giao tiếp toán học. Học sinh sử
dụng tư duy đại số để miêu tả cách thay đổi một số lượng trong một mối liên hệ đem đến kết quả trong sự thay
đổi của một số khác. Học sinh kết nối bằng lời nói, đại diện số, đồ họa, và biểu tượng của mối liên hệ, trong đó
có phương trình và bất bình đẳng và bắt đầu phát triển sự hiểu biết về các mối liên hệ chức năng. Giải quyết trong
bối cảnh có ý nghĩa, ngôn ngữ và giao tiếp, kết nối bên trong và bên ngoài toán học, và lý luận chính thức và
không chính thức vấn đề nền tảng tất cả các lĩnh vực nội dung trong toán học.
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MA8280 STAAR Toán Học 8 Khóa học này có thể yêu cầu trong nhà trường cho các học sinh nào chưa đậu
được môn toán của bài thi STAAR. STAAR Toán lớp 8 sẽ có tại vài nhà trường như là một lớp học cho một
học kỳ (MA8281).
Khối Lớp Đôi - Lớp 8 Khoá học địa phương này có thể yêu cầu trong một số nhà trường cho các học sinh ghi
danh trong Toán Học (MA8200). Sự chú trọng của khóa này là để cung cấp thêm thời gian và sự hỗ trợ trên những
đề tài như tương xứng, biểu thức, phương trình/bất bình đẳng, căn bản chức năng, và nhiều biểu diễn
MA8301 – Toán Học 8 Đại Số I Dự Bị Nâng Cao khóa học này ở lớp tám dành cho những học sinh có trình
độ học tập trên trình độ lớp. Khóa học này dành cho những học sinh đã tham gia chương trình Toán Hạng Danh
Dự và/hoặc chuẩn bị học môn Đại Số ở lớp tám. Trong khoá học này, học sinh sẽ xây dựng trên những kỹ năng
từ toán học trong Lớp 6 và 7 mà đã cung cấp một nền tảng của những mối liên hệ trong tuyến tính, số lượng và
hoạt động, và tương xứng. Học sinh sẽ nghiên cứu tuyến tính, phương trình bậc hai, và hàm mũ và biến đổi liên
quan, phương trình, và liên quan các giải pháp của họ. Học sinh sẽ kết nối các chức năng và các giải pháp liên
quan của họ trong cả hai 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 của một độ và hai, biểu
thức căn bản, trình tự và pháp luật số lũy thừa. Học sinh sẽ tạo ra và giải quyết các hệ thống tuyến tính với hai
phương trình và hai biến số và sẽ tạo ra chức năng mới thông qua các biến đổi. Đơn vị điểm sẽ được cho vào
những yêu cầu của tốt nghiệp. + Thi Cuối Khoá (EOC)
Đề nghị trước khi học: Thành công hoàn tất của Dự Bị Nâng Cao Toán Lớp 7 với 80% hoặc hơn và học sinh thích thú

1 tín dụng
SC8200 –Khoa học II Khoa học Lớp 8 là khoa học liên ngành trong thiên nhiên và phối hợp khoa học đời sống
(20%), khoa học vật lý ( 40%) và khoa học địa cầu ( 40%). Đề tài gồm có nghiên cứu giới thiệu hóa học, phụ
thuộc của những hệ thống sinh vật, chuyển động và luật Newton, chu kỳ trong vòng trái đất, Mặt Trăng và Mặt
Trời, thay đổi bề mặt và khí quyển của trái đất. Ít nhất 40% thời gian giảng dạy nên được sử dụng nghiên cử tại
hiện trường và trong phòng thí nghiệm dùng những phương cách khoa học, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề và
các công cụ nhằm thu thập và phân tích thông tin để giải thích các khái niệm
SC8300 – Khoa Học Dự Bị Nâng Cao II Khóa học này được thiết kế để cung cấp các học sinh với kiến thức và
những kỹ năng cần thiết cho sự nhập vào các khóa học Dự Bị Nâng Cao và Nâng Cao tại trình độ trung học.
Chương trình giảng dạy lớp tám sẽ được dạy với phương cách kết hợp Dự Bị Nâng Cao trong suốt khóa học. Học
sinh sẽ tham gia vào nhiều sinh hoạt học tập khác biệt với chièu sâu và sự phức tạp gia tăng.
SS8200 – Công Dân/Lịch Sử Hoa Kỳ Trong Lớp Tám về Lịch Sử Hoa Kỳ, các học sinh học về lịch sử Hoa Kỳ
của những ngày mới thành lập qua sự taí thiết. Trong khóa học này bao gồm về chính trị, kinh tế và những biến
cố xã hội và những vấn đề liên quan đến sự xây dựng và thời đại cách mạng, sự lập nên và phê chuẩn Hiến Pháp
Hoa Kỳ, sự thách thức của Cộng Hòa trong thời gian đầu, mở rộng phía tây, sự ghép nối từng phần, Nội Chiến
và tái thiết. Các Học sinh diển tả những đặt tánh củ Hoa Kỳ và điều ảnh hưởng của sự phân phối số dân cư. Họ
phân tích nhũng ảnh hưở về kinh tế, sự phát triển về hệ thống buôn bán tự do và nguyên tác đạo đức và lòng tin
Mỷ. Các học sinh dùng những tài liệu chánh và tài liệu phụ để phát triển kỹ năng suy luận.
SS8300 – Hạng Dự Bị Danh Dự Lịch Sử Hoa Kỳ/Công Dân Khóa được thiết kế cho những học sinh đang
trau dồi những kỹ năng cần thiết cho đại học. Đặc biệt giúp cho những học sinh ước mong học Khóa Danh Dự,
Tú Tài Quốc Tế, hoặc tín chỉ đôi của môn xả hội học trong trung học. Trong khóa học này bao gồm về chính trị,
kinh tế và những biến cố xã hội và những vấn đề liên quan đến sự xây dựng và thời đại cách mạng, sự lập nên
và phê chuẩn Hiến Pháp Hoa Kỳ, sự thách thức của Cộng Hòa trong thời gian đầu, mở rộng phía tây, sự ghép
nối từng phần, Nội Chiến và tái thiết. Chương trình học chú ý vào việc trau dồi khả năng đọc, phê bình, phân
tích, và kết hợp những tài liệu thiết thật. Học sinh khảo sát những tài liệu chánh và trả lời những tài liệu ghi
nhận và những câu hỏi tự do trả lời và viết bài luận dựa theo tài liệu ghi chép. Các học sinh phải đọc được trình
độ của lớp học trước khi thử khóa học này.
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CCJ829 – Nghề Nghiệp, Kỹ Thuật và Những Tìm Hiểu Về Đại Học - Học sinh sẽ khám phá các cơ hội nghề
nghiệp và học cao hơn và đánh giá sự liên quan của công nghệ khi họ phát triển các kỹ năng đòi hỏi bởi Cơ
quan Giáo dục Texas cho sự sẵn sàng của đại học và nghề nghiệp, học tập lâu dài và cuộc sống hàng ngày. Học
sinh sẽ điền Đơn Công nghệ TCEA đánh giá trước và làm bài thi theo yêu cầu của TEA và sẽ nghiên cứu và
lựa chọn một sự kiễm nhận, cũng được yêu cầu bởi TEA. Họ sẽ tạo ra một kế hoạch bốn năm trung học với các
khóa học hỗ trợ sự chứng thực đó và cũng sẽ nghiên cứu và tạo ra một kế hoạch hậu trung học kéo dài hai năm
bao gồm các lựa chọn như trường cao đẳng và đại học, các trường thương mại và kỹ thuật, quân sự và các chứng
chỉ hỗ trợ chọn ngành nghề của học sinh.

+ Học sinh sẽ chỉ không bị phạt do đã bỏ các khóa học lấy tín chỉ trung học nếu việc này diễn ra trong sáu tuần đầu tiên. Sau sáu tuần đầu tiên, học sinh sẽ
bị ghi điểm “F” vào trong học bạ. Các học sinh không thể thêm một khóa học sau ba tuần đầu tiên của thời gian sáu tuần đầu tiên đó.

CÁC KHÓA HỌC TỰ CHỌN
PE8200 – Giáo Dục Thể Chất 8 - Giai đoạn học này chú trọng tới việc giảng dạy các kỹ năng, kiến thức, và
năng khiếu qua các hoạt động thể chất. Chú tâm là các hoạt động của đời sống, kỹ năng xã hội, và thái độ tích
cực đối với cuộc sống mà kết quả trong việc lựa chọn những hoạt động lành mạnh. Yêu cầu phải có một năm
thể dục trong lớp 7 hoặc 8. Những môn thể thao sẽ thay thế cho lớp thể dục.
FL1211 – Latin I - Khóa học này là một lớp gìới thiệu đến tiếng La Tin và La Mã cho những ai nói tiếng đó
đó. Học sinh được giới thiệu đến căn bản ngữ pháp, cú pháp, và từ vựng, cũng như văn hóa cổ điển và nền văn
minh 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 phải đạt được từ Novice High đến Intermediate
Low mức độ thành thạo trong môn đọc, từ Novice Low đến Novice Mid trình độ thành thạo trong nghe,
Novice Low đến Novice Mid trình độ thành thạo trong nói, và Novice Mid thành thạo trong viết+
1 tín dụng
FL1221– Tiếng Pháp I - 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết trình và liên cá nhân để có thể nói,
nghe, đọc, và viết bằng tiếng Pháp. Học sinh cấp độ I dự kiến sẽ đạt được một mức độ thành thạo từ Novice
Mid tới Novice High. Học sinh ở cấp 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.
1 tín chỉ
FL1231 – Tiếng Đức I - 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết trình và liên cá nhân để có thể nói,
nghe, đọc, và viết bằng tiếng Đức. Học sinh cấp độ I dự kiến sẽ đạt được một mức độ thành thạo từ Novice
Mid tới Novice High. Học sinh ở cấp 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.
1 tín chỉ
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FL1241 – TiếngTây 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết trình và
liên cá nhân để có thể nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh cấp độ I dự kiến sẽ đạt được
một mức độ thành thạo từ Novice Mid tới Novice High. Học sinh ở cấp 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.
1 tín chỉ
FL1242 – Tiếng Tây Ban Nha II- 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 kỹ năng giao tiếp, diễn giải, thuyết trình
và liên cá nhân để có thể nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh cấp độ II dự kiến sẽ đạt
được một mức độ thành thạo từ Novice High tới Intermediate Low… Học sinh ở cấp 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.
1 tín chỉ
FL 1344 - Văn Hóa và Ngôn Ngữ Tây Ban Nha Nâng Cao - Khóa học này chuẩn bị cho các học sinh để ngồi
thi Ngôn Ngữ và Văn Hóa Tây Ban Nha. Khóa này sẽ được giảng dạy trong tếng Tây Ban Nha. Học sinh sử dụng
các sự kiện hiện tại, văn học, văn hóa và các nguồn lực khác nhau để học hỏi để thảo luận về các hình thức nói
và viết các chủ đề của sắc đẹp và thẩm mỹ học, cuộc sống đương đại, Gia đình và Cộng đồng, Thách Thức Toàn
Cầu, Cá Nhân và Bản Sắc Công Cộng, và Khoa Học và Công nghệ. Học sinh trong Ngôn Ngữ và Văn
Hóa Tây Ban Nha Nâng Cao phải đạt được trình độ thành thạo trong Intermediate High hoặc Advanced
Low vào cuối khóa.
Yêu Cầu Trước Khi Vào Học: PAP Tây Ban Nha III hoặc PAP Tây Ban Nha III cho Học Sinh bản sứ+
1 tín dụng
FL1343 – Dự Bị Nâng Cao Tây Ban Nha III - 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 kỹ năng giao tiếp, diễn
giải, thuyết trình và liên cá nhân để có thể nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh cấp độ III
dự kiến sẽ đạt được một mức độ thành thạo từ Intermediate Low tới Intermediate Mid. Học sinh ở cấp 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 cấp độ Intermediate Mid.
1 tín chỉ
FL1347 – Dự Bị Nâng Cao và Nền Văn Hoá IV - Ngôn ngữ và Văn hoá Tây Ban Nha Cao đẳng Sơ khởi IV
tiếp tục chuẩn bị học sinh tham dự kỳ thi cao đẳng Ngôn ngữ và Văn Hoá Tây Ban Nha. Khóa học này được dạy
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bằng tiếng Tây Ban Nha. Sử dụng các biến cố hiện tại, quan điểm toàn cầu và văn học viễn tưởng và văn học sự
kiện có thực, sinh viên tiếp tục phát triển nhận thức về văn hoá Tây Ban Nha và các sản phẩm, tập tục và quan
điểm của thế giới Tây Ban Nha. Khóa học dựa trên các chủ đề của Sắc đẹp và Thẩm mỹ, Cuộc sống Đương đại,
Gia đình và Cộng đồng, những Thách thức Toàn cầu, Bản sắc Cá nhân và Công cộng, và Khoa học và Công nghệ.
Các học sinh trong Dự Bị Nâng Cao Tây Ban Nha và Văn Hoá IV phải đạt được trình độ thành thạo trong
Intermediate Mid đến Intermediate High vào cuối khóa.
Yêu Cầu Trước Khi Vào Học: FL1247 -Tây Ban Nha 2 cho người Bản Sứ hoặc FL 1244 Tây Ban Nhặc FL1343
PAP Tây Ban Nha 3
1 tín dụng
FL 1344 - Ngôn Ngữ và Văn Hóa Tây Ban NhaNâng Cao - Khóa học này chuẩn bị cho các học sinh để ngồi
Thi Ngôn Ngữ và Văn Hóa Tây Ban Nha Nâng Cao. Khóa này sẽ được giảng dạy trong tếng Tây Ban Nha. Học
sinh sử dụng các sự kiện hiện tại, văn học, văn hóa và các nguồn lực khác nhau để học hỏi để thảo luận về các
hình thức nói và viết các chủ đề của sắc đẹp và thẩm mỹ học, cuộc sống đương đại, Gia đình và Cộng đồng, Thách
Thức Toàn Cầu, Cá Nhân và Bản Sắc Công Cộng, và Khoa Học và Công nghệ. Học sinh trong Ngôn Ngữ và
Văn Hóa Tây Ban Nha Nâng Cao phải đạt được trình độ thành thạo trong Intermediate High đến Advanced
Mid vào cuối khóa.
Yêu Cầu Trước Khi Vào Học: FL1348 PAP Tiếng Tây Ban Nha 3 cho người Bản Sứ hoặc FL 1347 PAP Tiếng
Tây Ban Nha hoặc FL1343 PAP Tây Ban Nha 3 cho lớp 12
1 tín dụng
LA8260 – Đọc Lớp 8 Khóa học tự chọn này được thiết kế giúp cho học sinh trở thành một độc giả giỏi hơn.
Chương trình học sẽ chú trọng tới nâng cao các kỹ năng đọc. Học sinh sẽ củng cố vốn từ vựng, tăng phần lưu
loát, và phát triển thành thạo trong việc sử dụng một loạt các phương cách đọc hiểu và kỹ năng.
LA8280 – STAAR Đọc Lớp 8 Tại một số khu học xá, khóa học điạ phương này bắt buộc cho những học sinh
không đạt yêu cầu về môn đọc trong kỳ thi STAAR. Một số khu học xá cung cấp khóa học này như là khóa học
tự chọn một học kỳ (LA8279).
MA8280 – STAAR Toán Lớp 8 Tại một số khu học xá, khóa học này là bắt buộc đối với những học sinh không
đạt yêu cầu về môn toán trong kỳ thi STAAR. Toán 8 STAAR sẽ có vài trường học cung cấp khóa học này như
là khóa học tự chọn một học kỳ (MA8281).
SC8281– STAAR Khoa Học Lớp 8 Khóa này có thể được yêu cầu trong vài nhà trường cho những học sinh có
thể trong vòng nguy hiểm không đạt được một phần trong môn khoa học của bài thi STAAR. Một số trường học
cung cấp khóa học này như là khóa học tự chọn một học kỳ. (SC8282)
LA8270 – Diễn Thuyết Khóa học này tạo ra các tình huống biểu diễn/diễn thuyết đặc biệt và thực tế, giúp học
sinh tạo sự tự tin, đường hoàng, và tiếp thu các kỹ năng giao tiếp để đóng góp hữu ích hơn cho xã hội. Kịch câm,
hoạt cảnh, và kịch một vai được giới thiệu để giúp học sinh tự do tưởng tượng và phát triển các kỹ năng cơ bản.
Một số trường học cung cấp khóa học này như là khóa học tự chọn một học kỳ (LA8276).
FA8200 – Xướng Âm - Diễn cảm ca , giá trị của giọng và pha giọng, nhấn mạnh giải thích bài hát và kịch. Nhóm
đặc biệt được thành lập dựa trên khả năng hoạt động của học sinh. Buổi hòa nhạc và cuộc thi biểu diễn là một
phần của chương trình học.
FA8220 – Dàn Hợp Xướng Khóa học nhấn mạnh đến kỹ năng hát, giọng hát, đọc xướng âm, đọc hiểu bài hát
và diễn kịch. Các nhóm đặc biệt được thành lập dựa trên khả năng biểu diễn của học sinh. Trong chương trình
học này, học sinh sẽ tham gia các buổi hòa nhạc và các cuộc thi. Các dàn hợp xướng lớp tám biểu diễn trong
các chương trình và có thể dự thi trong các cuộc thi UIL trong năm đó. Học sinh có thể phải tham gia các buổi
diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học.
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FA8230 – Dàn Nhạc Hoà Tấu - Biểu diễn hòa tấu nhạc ở cấp lớp tám sẽ bao gồm một nghiên cứu về kỹ thuật
đàn dây dẫn đến sự trình diễn của văn học tiến bộ hơn. Đây là một dàn nhạc trình độ cao bao gồm hầu hết học
sinh lớp tám và học sinh tiến nhất của lớp bảy. Các chức năng khác của chương trình này ở cấp độ này bao gồm
kinh nghiệm với nhạc giao hưởng với việc bổ sung các ống sáo hơi, đồng thau, và bộ gõ cho dàn nhạc dây. Nhiều
sự chú ý sẽ vào sự đơn diễn và đồng diễn.
FA8240 – Dàn Nhạc Giao Hưởng Dàn nhạc giao hưởng ở lớp 8 sẽ bao gồm học các kỹ thuật sử dụng đàn dây,
sau đó chuyển sang biểu diễn các bản nhạc phức tạp hơn. Đây là dàn nhạc giao hưởng ở trình độ cao cấp,
+ Học sinh sẽ chỉ không bị phạt do đã bỏ các khóa học lấy tín chỉ trung học nếu việc này diễn ra vào sáu tuần đầu tiên. Sau sáu tuần đầu tiên, học sinh sẽ
bị ghi điểm “F” vào trong học bạ. Các học sinh không thể thêm một khóa học sau ba tuần đầu tiên của thời gian sáu tuần đầu tiên đó.

chủ yếu bao gồm các học sinh lớp 8 và các học sinh lớp bảy có trình độ cao nhất. Các đặc điểm khác của chương
trình ở trình độ này bao gồm kinh nghiệm biểu diễn nhạc giao hưởng có thêm sáo, kèn đồng, và nhạc gõ ngoài dàn
nhạc dây. Sẽ chú trọng nhiều tới việc độc diễn và biểu diễn theo nhóm. Các dàn hợp xướng lớp tám biểu diễn trong
các chương trình và có thể dự thi trong các cuộc thi UIL trong năm đó. Học sinh có thể phải tham gia các buổi diễn
tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học.
EX8300 –AVID Lớp 8 - Khoá học tự chọn AVID lớp toán là năm sửa soạn cho trung học. Các học sinh sẽ thường
xuyên trình bày và sữ dụng những kỹ năng và những kế hoạch đã học qua những khoá học AVID trong lớp 7.
Các học sinh sẽ tinh lọc những mục đích trước đây, tập trung vào sự chuyển tiếp của họ đến trung học là phần dự
bị phương hướng cho đại học. Bài viết của học sẽ chú trọng vào hoàn tất hết những bước về cách thức viết và
nhiều kiểu khác nhau, cách chọn chữ, từ vựng, cấu trúc và giọng nói. Những bài viết lớn gồm có sự thuyết phục,
giải thích, diển tả và viết về thời gian. Các học sinh sẽ chuyển từ những học sinh tích cực đến những lãnh đạo.
Những kỹ năng khác của tiêu điểm bao gồm tăng sự sử dụng công nghệ và dựa vào sự chuẩn bị thi của họ và kiến
thức thi. Họ sẽ mở rộng những kinh nghiệm của họ với việc phân tích văn bản và dùng cách đọc thích hợp trong
những sự thiết đặt khác nhau. Các học sinh viên sẽ trở nên liên quan hơn trong những sự trình bày của những
người khách nói diễn văn và những cuộc dạo chơi, đặc biệt khi họ liên quan đến sự trình bày và kiến thức trước.
Những học sinh sẽ cũng tham gia trong sự chuẩn bị dự thi đại học và tạo dựng những kết nối với trường trung
học họ học.
*Ban Nhạc - Chương trình ban nhạc được chia thành ba nhóm: Sơ Cấp, Trung Cấp, và Cao Cấp. Những học
sinh chơi trong mỗi nhóm sẽ được tuyển chọn theo khả năng biểu diễn của các em bất kể trình độ lớp hoặc kinh
nghiệm âm nhạc trước đó. Tất cả các học sinh tham gia ban nhạc phải luyện tập tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Các
dàn hợp xướng lớp tám biểu diễn trong các chương trình và có thể dự thi trong các cuộc thi UIL trong năm đó.
Học sinh có thể phải tham gia các buổi diễn tập hoặc biểu diễn ngoài giờ học. *Các buổi học trình độ sơ cấp theo
nhạc cụ: *FA8250 Sáo, FA8260 Gõ, FA8270 Kèn Đồng, FA8280 Ban Nhạc Hát Trong Dàn Nhạc Trình Độ Trung
Cấp, FA8290 Ban Nhạc Giao Hưởng Trình Độ Cao Cấp.
FA8600 – Nghệ Thuật 8 - Nghệ thuật ở trình độ lớp tám cung cấp cho học sinh cơ hội tìm hiểu, sắp xếp, và hiểu
các vật liệu và kỹ thuật trong ngành nghệ thuật. Học sinh sẽ phát triển khả năng hữu ích về môn vẽ, thiết kế, vẽ
sơn dầu, điêu khắc và thủ công. Tất cả các lĩnh vực nghệ thuật đều được đề cập cùng với biểu diễn nghệ thuật chứ
không được coi là các chủ đề học riêng biệt. Một số khu học xá cung cấp khóa học này như là khóa học một học
kỳ (FA8601).
FA8630 - Nghệ Thuật Nâng Cao 8 - Các lớp nâng cao của trình độ lớp tám cung cấp cơ hội cho học sinh nghệ
thuật. Tất cả các chủ đề học trong lớp 7 sẽ sẽ được khai thác sâu hơn và với một tốc độ nhanh hơn trong nghệ
thuật nâng cao. Ngoài ra, tất cả các chủ đề được bảo hiểm sẽ cung cấp những hiểu biết sư phạm thêm vào các yếu
tố và nguyên tắc của nghệ thuật để chuẩn bị cho lớp Dự Bị Nâng Cao Nghệ Thuật trong lớp 9. Hy vọng học sinh
sẽ phát triển một sổ tập nhỏ về tài liệu của công trình đã hoàn thành. Học sinh sẽ có cơ hội tham gia trong vào
các chương trình khác nau và các cuộc thi trong suốt cả năm. (FA8601)
Yêu cầu trước khi vào học: Hoàn thành nghệ thuật lớp 7 và được giáo viên chấp thuận
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FA8700 – Nghệ Thuật Sân Khấu 8. - Học sinh sinh được giới thiệu các kỹ năng biểu diễn cơ bản, ví dụ như
ứng khẩu, thể hiện tính cách nhân vật và cử động trên sân khấu. Khóa học cũng dạy về cấu trúc kịch và soạn kịch.
Các Đề Tài Đặc Biệt bao gồm diễn thuyết, viết kịch bản, kịch câm và kịch pantomim, sân khấu dành cho độc giả.
CCJ8221/CCJ8222 – Ngõ Vào Kỹ Thuật. - Ngõ vào Kỹ Thuật là một khóa tự chọn kéo dài cả năm sử dụng
phương pháp thực hành để học sinh biết cách sử dụng công nghệ trong nghành kỹ thuật để giải quyết các vấn đề
hằng ngày cũng như giúp các học sinh tiếp cận các thông tin tổng quát về nghành kỷ thuật và các quy trình liên
quan. Các tiết giảng dạy khuyến khích học sinh dử dụng trí tưởng tượng và dạy các em trở thành những người
sáng tạo. Chương trình kết hợp kỷ thuật khoa học và toán này liên kết kỹ thuật với cuộc sống hằng ngày của học
sinh, đồng thời giúp các em phát triển các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị tốt hơn cho chương trình học nghiêm
ngặt ở cấp trung học. Điểm tín chỉ sẽ được cộng vào cho những điểm cần phải có cho tốt nghiệp. + Đây là khóa
học miễn GPA. 1 tín dụng

36

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
Những Khóa Học Tùy Chọn Giáo Dục Đặt Biệt Lớp 8
Những khoá học giáo dục đặt biệt được quyết định bởi Ủy Ban ARD dựa theo Chương Trình Giáo Dục
Cá Nhân (IEP) của mỗi học sinh.
Các Lớp Học Chánh
Anh Văn 8
SP8100

PC

Môn Đọc
Imp/LA 8
SP8150 PC
SP8850 AC

Toán Học 8
SP8110
SP8860

Xã Hội Học 8

PC
AC

SP8141
SP7900

PVOC
AC

Khoa Học 8
SP8142
SP7940

PVOC
AC

Tùy Chọn
AC Tùy Chọn

SP8900

Tùy Chọn

Dự Bi Nhận Thức
Nghề Nghiệp
SP8130
SP8870

PVOC
AC

Kỹ Năng Giao
Tiếp/Quản Lý Đời
Sống
SP8553
SEAS
SP8880
ABLE

AI, OI, VI Hỗ Trợ

SP7170
SP7180
SP7960

VI Supp 7-8
VI Ad Sk 7-8
OI/AI Supp7-8

Các Lớp Học Chánh
SP8100 – PC Anh Văn 8 - Khoá học này được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của mỗi cá nhân
học sinh trong chương trình giáo dục đặt biệt. Chú trọng đặt trên cách đặt câu bao gồm viết bài và phương pháp
viết.
SP8150 – PC Tiến Triển Môn Đọc 8 - Khoá học này được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của các
học sinh trong chương trình học đặt biệt. Chú trọng về sự tiến triển kỹ năng đọc bao gồm ngữ vựng, sự lưu loát,
và nhận thức.
SP8850 – AC Đọc/Nghệ Thuật Ngôn Ngữ 7/8 - Khoá học này cung cấp sự giảng dạy để đạt được những kỹ
năng về đọc, viết, nghe, theo sự chỉ dẩn và truyền đạt cần thiết, và những kỷ năng biết dùng máy vi tính căn
bản. Các quy định chi tiết về khóa học này sẽ do ủy ban ARD biên soạn dựa trên chương trình giảng dạy cá
nhân của học sinh.
SP8110 – PC Toán 8 - Lớp học này là lớp được tiếp tục của năm đầu vơí chú trọng nhiều hơn vào phần áp
dụng đại số học. Tiếp tục tu bổ thêm để bồi đắp những kỹ năng yếu kém trong lúc các học sinh sửa soạn môn
toán của chương trình trung học. Làm toán đố, đo lường và có thể có, thống kê là những đề tài sẻ được học qua
và tiếp tục chú trọng đến sự hiểu biết và khái niệm về toán.
SP8860 – AC Toán 7/8 - Khoá học này cung cấp sự giảng dạy để đạt được kỹ năng về toán cho cuộc sống
hằng ngày, dùng máy tính, tiền/thời gian/đolường và những khái niệm và căn bản kỹ năng tính toán. Các quy
định chi tiết về khóa học này sẽ do ủy ban ARD biên soạn dựa trên chương trình giảng dạy cá nhân của học
sinh.
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SP8141 – PV Xã Hội Học 8 - Trong khóa này các học sinh học lịch sử Hoa Kỳ từ thời kỳ thuộc địa thông qua
Tái Lập. Nội dung gồm có chánh trị, kinh tế và các sự kiện xã hội và các vấn đề liên quan đến thời đại thuộc địa
và cách mạng, việc tạo ra và phê chuẩn về Hiến Pháp Hoa Kỳ, những thách thức của Cộng Hòa sơ khởi, mở
rộng hướng tây, chủ nghĩa địa phương, Nội Chiến và Xây Dựng lại. Học sinh diễn tả các đặc tính vật lý của Hoa
Kỳ và các ảnh hưởng của họ trên sự phân bố dân cư và những mẫu giải quyết. Họ phân tích những yếu tố kinh
tế, sự phát triển của hệ thống kinh doanh tự do, và nguyên tắc và niềm tin của Mỹ. Học sinh phát triển kỹ năng
tư duy phê phán bằng cách sử dụng nhiều loại tài liệu chánh và phụ. Các quy định chi tiết về khóa học này sẽ do
ủy ban ARD biên soạn dựa trên chương trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP7900- AC Xã Hội Học 7/8 - Khóa học này cung cấp những hướng dẫn về lịch sử với sự chú trọng vào nhận
thức cộng đồng và giảng dạy về các cách xã giao thích hợp với lứa tuổi. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa
học này sẽ do ủy ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP8142- PV Khoa Học 8 - Khóa học này gồm có các cuộc học hỏi ở ngoài hiện trường và trong phòng thí
nghiệm bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề và các công cụ để thu
thập và phân tích tài liệu để giải thích các khái niệm khoa học. Khóa học này tích hợp cuộc sống, vật lý và khoa
học trái đất qua việc nghiên cứu các hệ thống sống và môi trường, hóa học, chuyển động, lực lượng và năng
lượng, đất và các hệ thống không gian. Những cơ hội cho sự tìm hiểu thích hợp theo những sinh hoạt thực hành
sẽ được bao gồm. Những sinh hoạt ở ngoài hiện trường và 40% sinh hoạt trong phòng thí nghiệm là thành phần
bắt buộc của chương trình giảng dạy khoa học lớp 8. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ do ủy
ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP7940- AC Khoa Học 7/8 - Khoá học này cung cấp sự giảng dạy về độc lập cá nhân, dinh dưởng, nhũng
năng khiếu trong nhà, vệ sinh và sự tươm tất và kỹ năng an toàn cá nhân. Các đặc điểm và các yêu cầu của
khóa học này sẽ do ủy ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
Những Lớp Tùy Chọn
SP8900- AC Tùy Chọn 7/8 - Chương trình giảng dạy này được xác định mỗi năm. Nó có thể bao gồm các kỹ
năng giải trí nhàn rỗi. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ do ủy ban ARD quy định qua chương
trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP8130 – PV Nhận Thức Dự Bị Hướng Nghiệp 8 - Khóa học này cung cấp hướng dẫn và huấn luyện để hỗ trợ
học sinh trong việc đạt được các kỹ năng quan trọng nơi làm việc, tăng thêm những kỹ năng về tư cách thích ứng
cần thiết để có việc làm và gia tăng sự tham gia công dân để thành công trong sự chuyển đổi trường trung học và
cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ do ủy ban ARD quy
định qua chương trình giảng dạy cá nhân của học sinh.
SP8870- AC Nhận Thức Dự Bị Hướng Nghiệp 7/8 - Khóa học này cung cấp hướng dẫn cho những kỹ năng
nghề nghiệp khởi đầu, bao gồm sản xuất căn bản và những kỹ năng lấp ráp, kỹ năng hợp tác làm việc và kỹ
năng tổng quát. Việc làm trong nhà trường được bao
gồm. Các đặc điểm và các yêu cầu của khóa học này sẽ do ủy ban ARD quy định qua chương trình giảng dạy
cá nhân của học sinh.
SP8553- SEAS Quản Lý Đời Sống 7/8 - Khóa học này cung cấp trực tiếp giảng dạy và huấn luyện, và củng cố
về các kỹ năng đặt biệt cần thiết cho các kỹ năng giải quyết trở ngại về cảm xúc giao tiếp cần có cho những học
sinh để tiến triển trong chương trình giảng dạy cá nhân.
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SP8880- ABLE Quản Lý Đời Sống 7/8 - Khóa học này cung cấp trực tiếp giảng dạy và huấn luyện, và củng cố
về các kỹ năng đặt biệt cần thiết cho các kỹ năng giải quyết trở ngại về cảm xúc giao tiếp cần có cho những học
sinh để tiến triển trong chương trình giảng dạy cá nhân.
SP7170- VI Hỗ Trợ 7/8 - Khóa này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ thuật học và/hoặc các kỹ
năng học tập cho những học sinh khiếm thị.
SP7180- VI Những Kỹ Năng Thích Hợp 7/8 - Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ
năng thích hợp cho những học sinh khiếm thị
SP7960- OI/AI Hỗ Trợ 7/8 - Khóa học này được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về các kỹ năng thích hợp
và/hoặc các kỹ năng học tập cho những học sinh khiếm thính và hoặc suy giảm chỉnh hình.
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CÁC LỰA CHỌN HIỆN TẠI CỦA TEXAS VÀ AISD VỀ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC
CÁC QUY ĐỊNH CHO NHỮNG HỌC SINH VÀO LỚP 9 TRONG 2014- 2015 (nhóm 2018 và sau đó)

Chương Trình Nền
Tảng Trung Học
Hạng Thành Tích
Xuất Sắc

Chương Trình Nền
Tảng Trung Học với
Chứng Thực

Chương Trình Nền Tảng
Trung Học

26 TÍN CHỈ

26 TÍN CHỈ
(Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Khu Học Chánh
Arlington )

22 TÍN CHỈ

4 tín chỉ Anh Văn – ELA I, II, III, một
tín chỉ trong bất kỳ khóa học Anh Văn
Nâng Cao cho phép

4 tín chỉ Anh Văn – ELA I, II, III, một tín 4 tín chỉ Anh Văn – ELA I, II, III, một tín
chỉ trong bất kỳ khóa học Anh Văn Nâng chỉ trong bất kỳ khóa học Anh Văn Nâng
Cao cho phép
Cao cho phép

4 tín chỉ Toán Học – Đại Số I, II,
Hình Học một tín chỉ trong bất kỳ khóa
Toán Học Nâng Cao cho phép

4 tín chỉ Toán Học – Đại Số I,
Hình Học, hai một đơn vị điểm trong bất
kỳ khóa Toán Học Nâng Cao cho phép

3 tín chỉ Toán Học – Đại Số I,
Hnìh Học, một tín chỉ trong bất kỳ khóa
Toán
Học Nâng Cao cho phép

4 tín chỉ Khoa Học – Sinh Vật, IPC
4 tín chỉ Khoa Học – Sinh Vật, IPC hoặc
hoặc khóa khoa học nâng cao cộng thêm khóa khoa học nâng cao cộng thêm hai
hai khoá học nâng cao
khoá học nâng cao

3 tín chỉ Khoa Học – Sinh Vật cộng với
hoặc IPC, Hoá Học hoặc Vật Lý,
cộng thêm một khoá học nâng cao
3 tín chỉ Xả Hội Học – Lịch Sử Hoa
3 tín chỉ Xả Hội Học – Lịch Sử Hoa Kỳ, 3 tín chỉ Xả Hội Học – – Lịch Sử Hoa Kỳ,
Kỳ, Chính Phủ Hoa Kỳ (.5 tín chỉ), Kinh Chính Phủ Hoa Kỳ (.5 tín chỉ), Kinh Tế (.5 Chính Phủ Hoa Kỳ (.5 tín chỉ), Kinh Tế,
Lịch Sử Thế Giới hoặc Điạ Lý Thế Giới
Tế (.5 tín chỉ), Lịch Sử Thế Giới hoặc tín chỉ), Lịch Sử Thế Giới hoặc Điạ Lý
Điạ Lý Thế Giới
Thế Giới
2 tín chỉ Ngoại Ngữ
2 tín chỉ Ngoại Ngữ
2 tín chỉ Ngoại Ngữ
1 tín chỉ Giáo Dục Thể Thao
1 tín chỉ Giáo Dục Thể Thao
1 tín chỉ Giáo Dục Thể Thao
1 tín chỉ Mỹ Thuật
1 tín chỉ Mỹ Thuật
1 tín chỉ Mỹ Thuật
5 tín chỉ trong lớp tự chọn
7 tín chỉ trong lớp tự chọn
7 tín chỉ trong lớp tự chọn
Tín Chỉ Yêu Cầu đặc biệt cho tối
Tín Chỉ Yêu Cầu đặc biệt cho tối thiểu
thiểu một chứng thực
một chứng thực
Hạng Thành Tích Xuất Sắc
Hạng Thành Tích Xuất Sắc là Kế Hoạch
Nền Tảng/Chứng Thực bao gồm Đại Số
2. Học sinh có đủ điều kiện cho 10% số
tự động nhập học vào các trường đại học
tiểu bang.

Chứng Thực
Học sinh có thể đạt được một chứng thực
bằng cách thành công hoàn tất chương
trình học yêu cầu cho chứng thực được
chấp nhận do Ban Giáo Dục Tiểu Bang
trong những lĩnh vực sau đây:
• STEM – khoa học, công nghệ, kỹ
thuật và toán học
• Kinh Doanh và Công Nghiệp
• Dịch Vụ Cộng Đồng
• Mỹ Thuật và Nhân Loại
• Nghiên Cứu Đa Nghành
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Thực Hiện Sự Thừa Nhận
Sự thừa nhận này có thể kiếm được cho: (1)
thành tích xuất sắc cho các lĩnh vực sau đây:
(A) trong một khóa học tín chỉ đôi; (B) trong
song ngữ và song chữ; (C) dự thi đại học
nâng
cao; hoặc (D) dự thi PSAT, kế họach ACT,
SAT, hoặc ACT; hoặc (2) để kiếm một
doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp
có giấy chứng nhận hoặc giấy phép
toàn quốc hoặc toàn cầu côngnhận.

