Những Học sinh thuộc Đẳng cấp Thế giới Chuẩn bị cho Cuộc sống sau Trung học

Hồ sơ của một Học viên Tốt nghiệp ở Tiểu bang Virginia
Trong quá trình trãi nghiệm từ Lớp Mẫu giáo – Lớp 12,
mỗi học sinh trong tiểu bang Virginia sẽ:
Thành đạt và áp
dụng kiến thức học tập và kỹ
thuật phù hợp

KIẾN THỨC NỘI DUNG

HOẠCH ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP

Điều chỉnh kiến thức, các
kỹ năng, và các sở thích cá
nhân qua các cơ hội nghề
nghiệp

NHỮNG KỸ NĂNG LÀM VIỆC

CỘNG ĐỒNG VÀ TRÁCH
NHIỆM CÔNG DÂN

Năm Chữ C
Trong việc chuẩn bị cho học sinh tạo
lập Hồ sơ của một Học viên Tốt
nghiệp ở Tiểu bang Virginia, các
trường phải đảm bảo rằng học sinh
phát triển những năng lực sau đây
được gọi là “Năm Chữ C”:
•
•
•
•
•

Thu thập và chứng minh những kỹ
năng làm việc có hiệu quả, những
phẩm chất, và những hành vi

Critical thinking (Tư duy Phê phán)
Creative thinking (Tư duy Sáng tạo)
Communication (Giao tiếp)
Collaboration (Phối hợp)

Citizenship (Bổn phận Công dân)

Tạo nên nối kết và làm thấm
nhuần trong học sinh tiêu
chuẩn giá trị để tương tác với
các cộng đồng đa dạng

KHÁ M PHÁ VÀ
LẠ P KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆ P
Hồ sơ của một Học viên Tốt nghiệp ở
Tiểu bang Virginia cung cấp một cơ hội cho các học
sinh tìm hiểu thêm về các lựa chọn việc làm và các con
đường sự nghiệp mà họ lần đầu tiên khám phá ở
trường tiểu học và trung học cơ sở. Bằng cách giảm số
lượng các bài kiểm SOL, các học sinh phải vượt qua để
đạt được một bằng tốt nghiệp, các tiêu chuẩn mới
tăng tính linh hoạt cho các trường để mở rộng các
chương trình dựa trên công việc và học tập
trong phục vụ để nâng cao sự sẵn sàng cho
đại học, nghề nghiệp, và bộn phận
công dân.

Yêu cầu Cần thiết cho Tốt nghiệp
Lớp 9 Khóa Niên học 2018-2019 và về Sau
Bằng Tốt nghiệp Nâng cao

Bằng Tốt nghiệp Tiêu chuẩn
Môn học

Các Đơn vị Tín chỉ
Tiêu chuẩn Cần thiết

Tiếng Anh
Toán học
Khoa học
Lịch sử/Khoa học Xã hội học

Giáo dục
Sức khỏe và Thể chất
Ngôn ngữ Thế giới,
Mỹ thuật, hoặc Giáo dục
Nghề nghiệp và Kỹ thuật
Kinh tế và
Tài chánh Cá nhân
Tự chọn
Tổng cộng

4
3
3
3
2

Đơn vị Tín chỉ
Kiểm chứng Cần thiết

2
1
1
1

Các Đơn vị Tín chỉ
Tiêu chuẩn Cần thiết

Tiếng Anh
Toán học
Khoa học
Lịch sử/Khoa học Xã hội học

Ngôn ngữ Thế giới
Giáo dục
Sức khỏe và Thể chất

2

Đơn vị Tín chỉ
Kiểm chứng Cần thiết

4
4
4
4
3
2

2
1
1
1

Mỹ thuật hoặc Giáo dục
1
Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE)

1
4
22

Môn học

5**

Kinh tế và
Tài chánh Cá nhân
Tự chọn
Tổng cộng

1
3
26

5**

Bằng Tốt nghiệp Ứng dụng – Học sinh phải đáp ứng các mục tiêu được nêu ra trong
Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa
Yêu cầu Tốt nghiệp Bổ sung:
• Tham gia học và đậu một khóa học nâng cao hoặc kiểm tra Chứng nhận CTE
• Tham gia học và đậu một khóa học ảo (virtual)
• Huấn luyện First Aid/AED/CPR
First Aid (sơ cứu), AED (máy khử rung tự động bên ngoài), CPR (hồi sinh tim phổi)
**Học sinh sẽ được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra cuối khóa SOL khi đăng ký học một số khóa cấp trung học phổ thông để đáp ứng cả yêu cầu của liên bang và tốt nghiệp.
Một khi học sinh đã đáp ứng cả hai yêu cầu nầy, sẽ không có thực hiện thêm các bài kiểm tra cuối khóa SOL trong khi ghi danh vào một trường trung học phổ thông công lập ở Virginia.

Những Nguồn Thông tin/Hỗ trợ cho Học sinh và Phụ huynh trong Quận Prince William

Naviance Student
(phần mềm trước đây là Family connection)

Các học sinh Trung học Phổ thông được
cung cấp Naviance Student miễn phí. Viên tư
vấn trường bạn sẽ cung cấp cho thông tin đăng
ký và đăng nhập khi bắt đầu lớp 9 và bạn có
thể truy cập trang mạng từ trang chủ của
trường trung học phổ thông của bạn. Phụ
huynh và học sinh có thể nghiên cứu về các đại
học, nghề nghiệp, học bổng và nhiều hơn nữa!
Truy cập Naviance Student cho bất kỳ Trường
Trung học Phổ thông Prince William nào trên
máy vi tính hoặc thiết bị di động của bạn tại
https://bit.ly/2MVEuty

Virginia Wizard
Thông tin về những chọn lựa cho giáo dục
sau trung học có sẵn trên toàn Virginia. Phụ huynh
và học sinh nên xem! Sử dụng máy vi tính hoặc
thiết bị di động có kết nối internet để truy cập
Virginia Wizard tại www.vawizard.org

Văn phòng Hỗ trợ Học sinh
Những nguồn thông tin và hỗ trợ trên mạng
dành cho phụ huynh và học sinh suốt quá trình trãi
nghiệm trong học tập, nghề nghiệp và giao tiếp xã
hội/xúc cảm của học ở trung học. Truy cập trang
web của Văn phòng Hỗ trợ Học sinh tại
www.pwcs.edu/departments/STUDENT_SERVICES

qua sử dụng vi tính hoặc thiết bị di động
có kết nối với internet.

