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Chương trình học THCS (cấp 2) nói chung

• Bậc Trung học Cơ sở học sinh phải đăng ký tối thiểu 7 
khóa học mỗi năm.  

Đòi hỏi cơ bản của mỗi khóa học
• Những đòi hỏi cơ bản sẽ được nêu ở dưới, học sinh

phải theo từng cấp bậc ở Trung học cơ sở. Học sinh
phải vượt qua tất cả 12 khóa học để có thể học trình
độ cao hơn. 
– Văn học : Lớp 6, 7, 8
– Toán học: Lớp 6, 7, 8
– Khoa học: Lớp 6, 7, 8
– Xã hội học: Lớp 6, 7, 8



Cấp bậc tiến triển tự nhiên trong
môn Toán học THCS

Lớp Khóa học số # Tên môn học viết tắt

6 1205010 M/J Toán lớp 6, hoặc

1205020 M/J Toán lớp 6 nâng cao ADV

7 1205040 M/J Toán lớp 7, hoặc

1205050 M/J Toán lớp 7 nâng cao ADV

8 1205070 M/J Lớp 8 lớp tiền Đại số học

1200310 Đại số 1 (Tín chỉ HS)

1200320 Đại số cao cấp 1 (Tín chỉ HS)



Cấp bậc tiến triển tự nhiên ở môn
Văn học THCS

Lớp Khóa học số # Tên môn học viết tắt

6 1001010 M/J Văn học 1, hoặc

1001020 M/J Văn học nâng cao 1 ADV

7 1001040 M/J Văn học 2, hoặc

1001050 M/J Văn học nâng cao 2 ADV

8 1001070 M/J Văn học 3, hoặc

1001080 M/J Văn học 3 ADV or 

1001320 Tiếng Anh 1 Cao cấp (Tín chỉ HS)



Cấp bậc tiến triển tự nhiên
môn Khoa học THCS

Lớp Khóa học số # Tên môn học viết tắt

6 2002040 M/J Khoa học Máy tính 1, hoặc

2002050 M/J Khoa học máy tính nâng cao ADV

2002055 M/J Khoa học cao cấp 1 

7 2002070 M/J Khoa học Máy tính 2, hoặc

2002080 M/J Khoa học Máy tính nâng cao 2 ADV

2002085 M/J Khoa học cao cấp 2

8 2002100 M/J Khoa học Máy tính 3, hoặc

2002110 M/J Khoa học Máy tính nâng cao 3 ADV 

2003320 Khoa học thể chất

2003335 Chương trình tiền-AICE Khoa học thể chất



Cấp bậc tiến triển tự nhiên
môn Xã hội học

Lớp Khoa học số # Tên môn học viết tắt

6 2100010 M/J Lịch sử Hoa kỳ, hoặc

2100020 M/J Lịch sử Hoa kỳ nâng cao ADV 

7 2106010 M/J Công dân học, hoặc

2106020 M/J Công dân học nâng cao ADV

8 2109015 M/J Lịch sử thế giới và CP, hoặc

2109025 M/J Lịch sử thế giới nâng cao ADV và CP



Yêu cầu môn Đọc hiểu
– Học sinh đã đạt chuẩn Đọc hiểu Bậc 1 hoặc Bậc 2  toàn

bang, có tiêu chuẩn Đánh giá Đọc hiểu này, học sinh vẫn
phải ghi danh vào khóa học chứng minh đủ chuẩn hoặc
khóa học có nội dung làm hợp tiêu chuẩn Đọc hiểu .

• Học sinh đã đạt chuẩn Đọc hiểu Bậc 3 hoặc cao hơn sẽ chỉ
mất một năm nữa học khóa học Đọc hiểu.

• Học sinh đã học lớp năng khiếu được ghi danh vào lớp chọn
(Học nâng cao), khóa học tính điểm cho lớp 6.

• CHÚ Ý: Chương trình ứng dụng của Quận có thể miễn trừ
những đòi hỏi nếu học sinh đã đạt trình độ Đọc hiểu Bậc 3 
trước và sau lớp 5, theo Đánh giá Đọc hiểu toàn bang.



Yêu cầu Toán học chuyên sâu

• Học sinh đã đạt chuẩn Bậc 2 theo Đánh giá Toán
học của toàn bang, có thể phải thông qua đánh
giá hợp chuẩn trong năm tiếp theo, nghĩa là học
sinh phải học khóa Toán học chuyển tiếp theo yêu
cầu.

• Tại Quận Pinellas, tất cả học sinh đạt Toán bậc 1 
theo Đánh giá Toán học của bang vẫn sẽ vào lớp
Toán học chuyên sâu, có hướng dẫn trực tiếp
hàng ngày.



Yêu cầu Giáo dục Thể chất

• Thể dục thể thao là một môn trong yêu
cầu đối với học sinh lớp 6,7 và 8. Học sinh
phải học ít nhất một học kỳ.

Học sinh có văn bản đồng thuận cha mẹ ký
kết theo mâũ (PCS Form 2-3097) hoặc học
sinh tham gia lớp học để hợp chuẩn bang có
thể được miễn học thể dục thể thao.



Yêu cầu môn học thể chất từ lớp
6 đến lớp 8

Thể chất là môn học trong yêu cầu học sinh từ lớp 6-8, 
tối thiểu một kỳ học.

• Lớp 6, học sinh ghi danh học cho chương trình cả
năm (như ban nhạc, nhảy dây, hợp xướng, ngôn
ngữ thế giới, AVID v.v.v.. ) cũng có thể đăng ký
không học các môn học thể chất như đòi hỏi ở 
lớp 6 với điều kiện cha mẹ phải viết giấy đồng
thuận.
(Văn bản số PCS 2-3180 & Văn bản số PCS 2-3097)



Lựa chọn những khóa họccho
Lớp 6  nói chung

Số môn học Tên môn học:

1001010 M/J Văn học 1, hoặc

1001020 M/J Văn học nâng cao 1 ADV

1205010 M/J Toán lớp 6, hoặc

1205020 M/J Toán lớp 6 nâng cao ADV

2002040 M/J Khoa học máy tính 1, hoặc

2002050 M/J Khoa học máy tính nâng cao 1 ADV

2002055 M/J Tăng tốc Khoa học nâng cao 1 Honors

2109010 M/J Lịch sử Hoa kỳ

2109020 M/J Lịch sử Hoa kỳ nâng cao ADV



Tóm tắt lựa chọn học Tăng tốc

Please contact your zone Middle School for additional information

Trình độ lớp học Toán Khoa học Văn học Xã hội học

5 Tăng tốc
M/J Toán lớp 6 nâng

cao ADV

6 REG – Lớp thường M/J Toán lớp 6 REG M/J Khoa học 1 REG M/J Văn học 1 REG M/J Lịch sử Hoa Kỳ REG

ADV – Lớp nâng cao
M/J Toán lớp 6 nâng

cao ADV
M/J KH nâng cao 1 ADV

M/J Văn học nâng cao 1 

ADV

M/J US Lịch sủ Hoa kỳ

nâng cao ADV

Tăng tốc M/J Toán lớp 7 cao cấp

ADV
M/J KH 1 ADV Cao cấp

7 REG – Lớp thường M/J Toán học lớp 7 REG M/J KH 2 REG M/J Văn học 2 REG M/J Công dân học REG

ADV – Lớp nâng cao

M/J Toán lớp 7 nâng

cao - ADV or

Đại số 1

M/J Khoa học 2 ADV
M/J Văn học nâng cao 2 

ADV

M/J Công dân học nâng

cao ADV

Tăng tốc Algebra 1 Honors M/J Sci 2 ADV Accel

8 REG – Lớp thường M/J Lớp 8 Số học REG M/J Khoa học 3 REG M/J Văn học 3 REG M/J lịch sủ thế giới REG

ADV – Lớp nâng cao
Đại số 1 or 

Đại số 1 HON

M/J Khoa học nâng cao

3 ADV M/J Lịch sử Thế giới

nâng cao ADV
Tăng tốc Hình học HON

Khoa học thể chất
HON

Anh ngữ 1 HON



Thời khóa biểu của lớp 6 trông
thế nào?

• Gần như tất các trường THCS Pinellas có 7 tiết
một ngày (rất ít trường theo lịch riêng), bao gồm: 
(Văn học, Toán học, Khoa học và Xã hội học)

– 1 Tiết Đọc hiểu.

– 1 hoặc 2 Lớp tự chọn. 
( Một kỳ học lớp thể dục được yêu cầu cho tất cả khối lớp 6) 

– Đọc hiểu/hoặc Toán học
(Chỉ học sinh bị điểm chưa đạt chuẩn phù hợp theo Chuẩn Đánh giá Florida 

(FSA)

– 4 phút giải lao giữa các tiết học.

– 30 phút ăn trưa.



Lựa chọn hướng nghiệp:
• Giai đoạn bắt đầu học kỳ 1 lớp 6, học sinh được

giới thiệu nhiều sự lựa chọn định hướng nghề
nghiệp tại các trường THCS. Mục đích giúp học
sinh khám phá nghề nghiệp thông qua các khoá
học khác nhau và tạo kinh nghiệm và hứng thú
cho học sinh từ lớp 6  to. 

• Gần cuối học kỳ 1 học sinh có cơ hội chọn nghề
mình thích và hướng nghiệp. 

New for 2018-2019



• Chương trình dành cho học sinh tài năng
• Chương trình nâng cao cho học sinh đã xác định rõ mục tiêu

cá nhân (AVID)
• Chương trình học mở rộng
• Chương trình Học hè
• Chương trình Anh ngữ dành cho học sinh nói ngôn ngữ khác

(ESOL)
• Chương trình Giúp đỡ Hành xử Tích cực
• Chương trình Ngăn ngừa Bạo lực
• Hội Phụ huynh-Giáo viên (PTA
• Hội Học sinh Xuất sắc Quốc gia

Những chương trình và dịch vụ đặc biệt



Hoạt động ngoại khoá, Câu lạc bộ

• Hội Khoahọc KỹthuậtSTEM
• Hội Odyssey
• Câu lạc bộ Chơi cờ
• Hội Mu Phi thường
• Hội Đọc sách
• Câu lạc bộ Toán học
• CLB tiếng Tây Ban Nha
• Hội Khoa học Olympiad
• Hội làm vườn

• Câu lạc bộ Đa Văn hoá
• Câu lạc bộ giải đố
• Hội học thêm
• CLB Câu cá
• CLB Bóng chuyền Nam/nữ
• CLB Bóng rổ Nam/Nữ
• CLB tìm kiếm dấu vết
• CLB Hoạt náo viên
• Dịch vụ giúp nhau học tập



Lịch thông minh

Mẫu yêu cầu Phân bố các khoá học lên lớp 6 PHẢI 
được gửi trả lại Nhà trường THCS hạn cuối ngày 16 
tháng 3, 2018

Những ngày khác:
Ngày 4-21 tháng 2, 2018
• Giai đoạn tiếp nhận

Ngày 23 tháng 2, 2018
• 17-18 Thông tin học sinh ghi danh ROLLS tại

FOCUS

Ngày 26 – tháng 14, 2018
• Hoàn tất mọi văn bản của lớp 5 và các khoá

học yêu cầu



Tối Triển lãm dành cho THCS
Ngày 5-9 tháng 3, 2018

Tại ngay chính trường THCS gần BẠN nhất!

Hãy liên lạc với trường của con để biết thêm
thông tin chi tiết



Chuyển tiếp lên THCS 
Điều cha mẹ cần biết

Mối băn khoăn về địa chỉ hợp lý
• Hãy cùng con đi thăm trường vào buổi khai trường. 

• Hãy lấy các bản copy về lịch học của con và đánh dấu
những chỗ quan trọng trên bản đồ của Nhà trường
(Ô để đồ, chức năng mỗi lớp, phòng vệ sinh, bếp ăn, văn
phòng, etc.)

• Hãy lấy sổ cẩm nang và xem nội quy và các yêu cầu
(Các qui chuẩn Đạo đức, ăn mặc, v.v..)

• Hãy đặt câu hỏi về những điều quý vị chưa rõ.

• Tìm hiểu Nhà trường con học qua trang mạng internet.



Chuyển tiếp lên THCS Điều
cha mẹ cần biết

Bớt sợ nỗi sợ về xã hội
• Động viên trẻ tham gia.

(Nhập đội thể thao, câu lạc bộ hoặc các hoạt động thường kỳ khác)

• Trao đổi về các kỹ năng xã hội. 
– Thảo luận về những lời nói và hành động có ảnh hưởng tới người

khác.
– Động viên con quý vị tham gia các nhóm giao tiếp. 

(Bàn luận tham gia không gián đoạn, để thêm gì có liên quan tới kỹ năng giao
tiếp, v.v..)

– Hãy thẳng thắn để có nhiều bạn tốt (như là người biết lắng nghe).
– Luyện tập kỹ năng cần thiết cho nhiều tình huống xã hội.
– Nhắc nhở con quý vị nhìn mắt đối thoại khi nói hoặc nghe.

• Giúp con quý vị sắp xếp các hoạt động xã hội cuối tuần với hàng xóm, nhà
thờ, hoặc với các bạn cùng lớp. 



Chuyển tiếp lên THCS 
Điều cha mẹ cần biết
Sắp xếp việc học tập

• Nếu con quý vị đang theo chương trình kèm học cá nhân (IEP) hoặc Kế hoạch 504 nên:
– Gặp gỡ nhân nhân viên không muộn hơn mùa Xuân để sắp xếp con trước khi đến trường mới.
– Trao đổi chất lượng với giáo viên “lý tưởng” của con quý vị để chắc chắn con có một chỗ học tốt.

• Hãy đến tối gặp gỡ phụ huynh-giáo viên, khai giảng lớp và các sự kiện khác nơi mà con quý vị có thể
liên lạc được với giáo viên.
– Gặp gỡ giáo viên sớm khi năm học bắt đầu. Gửi cho họ hồ sơ sức khoẻ con quý vị và nói ở đâu khi

con quý vị cần giúp đỡ.
• Giúp con quý vị kỹ năng sắp xếp thời gian. 

– Hãy cùng con lên thời khoá biểu, giờ nghỉ, giờ chơi và giờ làm việc vặt…
– Hãy tổ chức cách thức kiểm tra con có hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc cần ghi nhớ….

• Hãy giữ con quý vị luôn kết nối với công việc của Nhà trường. 
– Cố gắng dạy bảo con làm việc độc lập trong khi vẫn giúp có để con có đủ tự tin của mình.

• Tránh gây sức ép lên điểm số của con quý vị . 
– Trong những tuần đầu, điều quan trọng với con cái là đảm bảo chúng có thể bắt nhịp được đúng yêu

cầu học của ngôi trường mới.
• Giúp con tự bảo vệ bào chữa cho mình. 

– Động viên cô/cậu thảo luận về những vấn đề và tự cách giải quyết vấn đề với giáo viên, nhưng sẵn
sàng bước tới bên con khi con quý vị cần giúp đỡ.



Làm sao để tôi có thể học đồng hành
cùng con?

• Thăm Hội cha mẹ học sinh, ví dụ như là Hội Phụ huynh – Giáo viên (PTSA). 

– Đi gặp gỡ tới PTSA hoặc các hiệp hội cha chẹ khác vào khi mùa Xuân, trước khi
trường của con quý vị bắt đầu. Tìm cách gia nhập và liên đới. Liên lạc với Nhà
trường để biết ngày giờ họp mặt. 

• Giữ thời gian biểu gia đình. 

– Hỏi bản copy thời gian biểu của Nhà trường và ghi những ngày quan trọng, ví dụ
như ngày khai lớp, ngày họp phụ huynh, ngày nghỉ lễ vào thời gian biểu của gia
đình. Động viên con quý vị viết thêm các mục như ngày kiểm tra, ngày làm đề án, 
và các hoạt động ngoại khoá.Hãy đánh dấu kiểm tra mỗi ngày . 



• Tham gia hoạt động tại trường. 

– Hãy đến những sự kiện buổi tối có nội dung trao đổi chương
học, hướng nghiệp, thể thao và các buổi biêủ diễn của con.

• Làm tình nguyện viên tại nhà hoặc tại trường. 

– Hãy trở thành gia sư cho con, tham gia giúp đỡ trung tâm
thông tin thư viện, phòng máy tính, hoặc đóng vai trò cố vấn
cho những hoạt động ngoại khoá hoặc câu lạc bộ.

• Chia xẻ ý kiến. 

– Gia nhập các hội đoàn có đại diện cha mẹ học sinh như Title 
I, Hội đồng Nhà trường và hội Gia đình cùng tham dự.

– Trao đổi với hiệu trưởng và các phụ huynh khác làm sao để có
liên đới các quá trình đi tới quyết định của nhà trường.

Làm sao để tôi có thể học đồng hành
cùng con?



• Là phụ huynh nắm rõ các thông tin. 

– Đọc và hiểu các thông tin, nội qui, quy định, chương trình học, 
thư trao đổi, trang mạng và các nguồn thông tin khác của nhà
trường.

• Hãy thể hiện là quý vị quan tâm đến con cái. 

– Hãy hỏi con học hành thế nào tại trường và để con giải thích!
– Vào truy cập, xem xét thông tin ở trang liên lạc dành cho phụ

huynh để có thể hướng dẫn con học hàng ngày.. 
– Để mắt tới sự liên hệ xã hội và mọi biểu hiện phát triển của

con. 
– Hiểu động cơ thật sự của mọi việc để giúp con cái làm tốt hơn

những điều chúng quan tâm.
– Luôn ủng hộ thay vì chỉ trích chúng.

Làm sao để tôi có thể học đồng hành
cùng con?



Bắc cầu Học hè 2018

Học hè cho học sinh THCS
Ngày học Hè

Ngày 5 tháng 6 – Ngày 19 tháng 7 (23 ngày)
*Không học vào tuần thứ 4 tháng 7: từ ngày 2-7 tháng 7

Giờ học từ 8:00 – 12:00

Chúng tôi
muốn nhìn
thấy con bạn
đi học HÈ!



“Mọi thứ dường 
như không thể cho 

khi nó được làm 
xong.”

Nelson Mandela




