Các lộ trình mới về yêu cầu tốt nghiệp dành cho lớp từ năm 2021 trở về sau
Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington gần đây đã thông qua dự luật tạo ra nhiều con đường để tốt nghiệp. Các quận
trường được yêu cầu quản lý Bài Kiểm Tra Cân Bằng Thông Minh Hơn cả môn toán và Anh văn (ELA) cho tất cả học sinh
lớp 10. Thi đậu từng bài kiểm tra này là "lộ trình" đầu tiên trong các con đường để tốt nghiệp. Các học sinh xác định lộ trình
của các em trong Kế Hoạch Trung Học và Sau Trung Học. Các học sinh học lớp từ năm 2021 trở về sau vẫn phải kiếm được
24 tín chỉ để nhận được bằng tốt nghiệp cấp 3.
Các học sinh phải đáp ứng ít nhất một môn toán VÀ một môn ELA theo lộ trình như được liệt kê dưới đây:

Đường vào Lộ trình

Môn Toán

Môn Anh Văn (ELA)

Lớp 10
• Trong ngày học ở trường
• Miễn phí cho học sinh

 Đạt tiêu chuẩn trong Bài Kiểm
Tra Cân Bằng Thông Minh
Hơn môn toán

 Đạt tiêu chuẩn trong Bài Kiểm Tra
Cân Bằng Thông Minh Hơn môn
ELA

Lớp 11 hoặc 12
• Phải vượt qua khóa học kéo
dài một năm
• Miễn phí cho học sinh ngoại
trừ học phí của tín chỉ đại
học thì được mua

 Hoàn thành và đủ điều kiện nhận
tín chỉ đại học trong một khóa
học tín chỉ kép môn toán (ví dụ:
Đại học trong các khóa học
Trường cấp 3 như Vi tích phân
căn bản hoặc Thống kê)
 Lấy tín chỉ một khóa học chuyển
tiếp môn toán trong trường cấp
3 (Cầu nối với các khóa học Toán
Đại Học)

 Hoàn thành và đủ điều kiện nhận tín
chỉ đại học trong khóa học tín chỉ
kép môn ELA (ví dụ: các khóa học
Đại học và Trường cấp 3 như các
khóa học Tiếng anh 4 EvCC và
tiếng Anh UW)
 Lấy tín chỉ trong một khóa học
chuyển tiếp môn ELA trong
trường cấp 3 (hiện không có sẵn)

Lớp 11 hoặc 12
• Trong ngày học ở trường
• Có phí cho học sinh (phí
kiểm tra AP)

 Lấy một điểm từ C + trở lên cho
một khóa học toán AP đủ điều
kiện HOẶC từ điểm 3 trở lên cho
một bài kiểm tra toán AP đủ điều
kiện: Thống kê AP, Khoa học
máy tính AP, Nguyên lý khoa học
máy tính AP và Tính toán AP

Lớp 11
• SAT được quản lý trong suốt
ngày học miễn phí
• ACT được quản lý vào các
Thứ Bảy; có phí cho học sinh

 Đạt tiêu chuẩn về SAT HOẶC
ACT trong môn toán

 Lấy điểm từ C + trở lên cho một
khóa học ELA AP đủ điều kiện
HOẶC từ điểm 3 trở lên cho một bài
kiểm tra ELA AP đủ điều kiện: Anh
ngữ AP, Văn học tiếng anh AP,
Kinh tế học vĩ mô AP, Kinh tế học
vi mô AP, Tâm lý học AP, Lịch sử
Hoa Kỳ AP, Lịch sử thế giới AP và
Chính phủ Hoa Kỳ AP
 Đạt tiêu chuẩn về SAT HOẶC
ACT về đọc, viết hoặc tiếng
Anh

Lớp 11 hoặc 12
• Từ 16 tuổi trở lên
• Miễn phí; liên hệ với nhà
tuyển dụng quân sự

 Đạt tiêu chuẩn về Kỳ Thi Đánh Giá Khả Năng Nghề Nghiệp cho Quân Đội
Vũ Trang(ASVAB)

Lớp 12
• Trong ngày học ở trường
• Phải vượt qua khóa học kéo
dài một năm
• Miễn phí cho khóa học

Lớp 11 hoặc 12
• Tiểu Bang vẫn chưa xác định
"trình tự đủ điều kiện" cho
các khóa học nghề và kỹ
thuật

Lộ trình ASVAB đủ điều kiện để đáp ứng cả hai yêu cầu môn toán và ELA.
 Hoàn thành theo trình tự đủ điều kiện cho các khóa học nghề và kỹ thuật
(CTE)
Trình tự các khóa học CTE đủ điều kiện để đáp ứng cả hai yêu cầu môn toán và
ELA.

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với người cố vấn của học sinh để biết thêm thông tin.

