Нові вимоги щодо закінчення школи в 2021 та надалі
Законодавчі органи штату Вашингтон недавно прийняли новий законопроект, котрий передбачає різні
маршрути виконання вимог для закінчення школи. Шкільні округи зобов’язані проводити тест SBA (Smarter
Balanced Assessment – Розумнішого Збалансованого Оцінювання), як з математики, так і блоку англійської
мови (ELA) для усіх 10-класників. Першим в цій групі різних маршрутів для закінченню школи є здача цього
тесту. Учні визначають свій маршрут у своєму Плані щодо Закінчення Школи та Надалі. Учні, які
закінчуватимуть школу в 2021 та пізніше все ще будуть змушені заробити 24 кредити, щоб отримати
атестат про середню освіту.
Учні повинні задовольнити вимоги з математики ТА англійської мови за допомогою принаймні
одного із вказаних нижче шляхів:

Варіант маршруту
10 клас
• Під час шкільного дня
• Безкоштовно для учня
11 та 12 класи
• Повинен здати річний курс
• Безкоштовно для учня, якщо
не проводиться оплата за
кредити коледжу

12 клас
• Під час шкільного дня
• Повинен здати річний курс
• Курс безкоштовний
11 та 12 класи
• Під час шкільного дня
• Оплачується учнем (оплата
за тест на поглиблене
вивчення - АР)

11 клас
• Тест SAT проводиться
безкоштовно під час
шкільного дня
• Платний тест ACT
проводиться в по суботах
11 та 12 класи
• 16-річні та старші
• Безкоштовно; звертайтесь
до військового рекрутера
11 та 12 класи
• Штат ще має визначити якою
має бути серія професійних
чи технічних предметів

Математика

Блок англійської мови (ELA)

 Задовольнити стандарти з
математики на тесті
Розумнішого Збалансованого Оцінювання (SBA)
 Завершити вимоги для
отримання кредитів коледжу в
подвійному курсі з
математики (наприклад з
предметів коледжу в школі,
таких як Початки Аналізу чи
Статистика)
 Заробити кредити за
перехідний предмет з
математики (Математичний
предмет «Міст в Коледж»)

 Задовольнити стандарти з мови
на тесті Розумнішого
Збалансованого Оцінювання
(SBA)
 Завершити вимоги для отримання
кредитів коледжу в подвійному
курсі з мови (наприклад з
предметів коледжу в школі, таких
як Англійська 4 Еверетського
коледжу чи предметів з англійської Університету Вашингтону)
 Заробити кредити за перехідний
предмет з мови (на даний час
немає в наявності)

 Отримати оцінку C+ із
наступних математичних
предметів поглибленого
вивчення (АР) АБО 3 і вище
на екзамені з поглибленого
вивчення: Статистика,
Інформатика, Принципи
Інформатики та Математичний
Аналіз
 Задовольнити стандарти
тесту SAT АБО ACT з
математики

 Отримати оцінку C+ із наступних
мовних предметів поглибленого вивчення (АР) АБО 3 і вище
на екзамені з поглибленого вивчення: Англійська мова, Англійська
література, Макроекономіка,
Мікроекономіка, Психологія,
Історія США, Світова Історія, Уряд
США
 Задовольнити стандарти тесту
SAT АБО ACT з читання,
письма чи англійської

 Задовольнити стандарти Тесту Оцінювання Професійних
Здібностей Збройних Сил (ASVAB)
Здача тесту ASVAB задовольняє вимоги математики та мови
 Завершити серію технічних чи професійних предметів (СТЕ)
Завершення серії предметів CTE задовольняє вимоги математики та
мови

Запитання? Будь-ласка звертайтеся шкільного консультанта вашого учня

