LINH HOẠT.

BẰNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG CỦA TIỂU BANG
WASHINGTON

Bằng Trung Học Phổ Thông của Tiểu Bang Washington cung cấp các yêu cầu về tín
chỉ linh hoạt đảm bảo học sinh đạt được các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đi
làm hoặc tiếp tục học lên – như các chương trình học nghề, các chương trình nhận
chứng chỉ và bằng cấp – và có cơ hội khám phá những sở thích cá nhân và các khóa
học phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của các em.

ĐẦY Ý NGHĨA.

Cho dù các em quyết định theo đuổi nghề bác sĩ hay trở thành một
thợ máy, phục vụ trong quân đội hay tham gia vào lĩnh vực công

Ở mỗi giai đoạn giáo dục của các em, học sinh được tiếp xúc với các lớp học
nghiêm túc mang tính học thuật và phù hợp với cá nhân, những lớp học này sẽ
giúp chuẩn bị kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sau trung học phổ
thông của các em.

nghệ, học sinh của Tiểu Bang Washington có hàng loạt lựa chọn
nghề nghiệp sau trung học phổ thông. Bằng Trung Học Phổ Thông
của Tiểu Bang Washington trang bị cho học sinh các kỹ năng và

CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC.

kiến thức cần thiết để theo đuổi những ước mơ của các em và cho
thấy rằng dù các em chọn theo đuổi con đường nào sau trung học
phổ thông, các em đã sẵn sàng cho việc đi làm, tiếp tục học tập và

Kế Hoạch Học Trung Học Phổ Thông và Cao Hơn mà học sinh bắt đầu lập ra ngay từ
trường trung học cơ sở thiết lập một kế hoạch chi tiết hướng đến việc nhận được
Bằng Trung Học Phổ Thông của Tiểu Bang Washington và các mục tiêu lâu dài của
các em.

nhiều cơ hội khác.

SAU TỐT NGHIỆP
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2 HOẶC 4 NĂM CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 24
17 TÍN CHỈ NỀN TẢNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ

7 TÍN CHỈ CÁC MÔN TỰ CHỌN

QUÂN ĐỘI
Cơ hội đạt được tín chỉ trung học phổ thông

ABC

CÁC MÔN TỰ
CHỌN

TIẾNG ANH
Đăng ký xin học bổng cao đẳng/đại
học College Bound Scholarship.
KHOA HỌC

MÔN TOÁN

LỘ TRÌNH
CÁ NHÂN HÓA
(PPR)*

NGHIÊN
CỨU XÃ HỘI

Bắt Đầu Lập Kế Hoạch Học Trung Học
Phổ Thông và Cao Hơn

SỨC KHỎE &
THỂ DỤC

ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP

NGHỆ THUẬT

HỌC NGHỀ
NGHỆ
THUẬT

GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP VÀ KỸ
THUẬT

NGÔN NGỮ
TOÀN CẦU

NGÔN NGỮ
TOÀN CẦU

4 TÍN CHỈ

3 TÍN CHỈ

3 TÍN CHỈ

3 TÍN CHỈ

2 TÍN CHỈ

1 TÍN CHỈ

1 TÍN CHỈ

4 TÍN CHỈ

3 TÍN CHỈ

* Các Yêu Cầu Về Lộ Trình Cá Nhân Hóa (PPR) là các môn học tự chọn về bất kỳ chủ đề nào phù hợp với sở thích của học sinh và Kế Hoạch Học Trung Học Phổ Thông và
Cao Hơn của các em. Có thể thay thế các tín chỉ môn nghệ thuật và ngôn ngữ thế giới bằng các môn học tự chọn, theo kế hoạch của học sinh.

VIỆC LÀM
(Bắt đầu công việc ngay như một
phần trong lộ trình nghề nghiệp)

