VIETNAMESE

Điều Kiện Đòi Hỏi để Tốt Nghiệp cho Học Sinh Nhập Học Lớp 9 năm 2016-2017 đến 2017-2018

MÔN HỌC BẮT BUỘC
Anh Văn: 9, 10, 11, 12
Toán:
1. Văn Bằng Phổ Thông: Ít nhất hai môn lựa chọn khác nhau trong số các
môn: Đại Số I, Hình Học, Đại Số II, hay các môn toán nào khác cao hơn
trình độ Đại Số II.
2. Văn Bằng Cấp Cao: Ít nhất ba môn lựa chọn khác nhau trong số các
môn: Đại Số I, Hình Học, Đại Số II, hay các môn toán nào khác cao hơn
trình độ Đại Số II.
Khoa Học Thử Nghiệm:
1. Văn Bằng Phổ Thông: Ít nhất hai môn khoa học khác nhau trong số các
môn: khoa học địa cầu, sinh vật học, hóa học, hay vật lý học.
2. Văn Bằng Cấp Cao: Ít nhất ba môn khoa học khác nhau trong số các môn:
khoa học địa cầu, sinh vật học, hóa học, hay vật lý học hay phải hoàn tất
các môn khoa học nối tiếp đòi hỏi của Văn Bằng Tú Tài Quốc Tế.
Lịch Sử và Khoa Học Xã Hội:
1. Văn Bằng Phổ Thông: Sẽ phải bao gồm Lịch Sử Hoa Kỳ và
Virginia, Chánh Quyền Hoa Kỳ và Virginia, và hoặc Lịch Sử và Địa
Lý Thế Giới I hay Lịch Sử và Địa Lý Thế Giới II.
2. Văn Bằng Cấp Cao: Sẽ phải bao gồm Lịch Sử Hoa Kỳ và Virginia, Chánh
Quyền Hoa Kỳ và Virginia, Lịch Sử và Địa Lý Thế Giới I, và Lịch Sử và Địa
Lý Thế Giới II.
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Sức Khỏe và Thể Dục: 9, 10
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Kinh Tế và Tài Chánh Cá Nhân
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Ngôn Ngữ Thế Giới: Sẽ phải bao gồm ba năm nếu học một ngoại ngữ hay hai
năm nếu học hai ngoại ngữ.
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Mỹ Thuật hay Giáo Dục về Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật (Career and
Technical Education (CTE))
Ngôn Ngữ Thế Giới, Mỹ Thuật, hay Giáo Dục về Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật
Các môn nhiệm ý:
1. Chỉ Cho Văn Bằng Phổ Thông: Sẽ phải bao gồm ít nhất là hai môn học
nhiệm ý nối tiếp.
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Học Sinh Chọn Thi:
Tổng Cộng Tín Chỉ Đòi Hỏi:
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Điều Kiện Đòi Hỏi Khác Thêm cho Văn Bằng Cấp Cao: Môn Học Ảo* và Huấn Luyện Cấp Cứu/CPR/AED~
Điều Kiện Đòi Hỏi Khác Thêm cho Văn Bằng Phổ Thông: Môn Học Ảo*, Huấn Luyện Cấp Cứu/CPR/AED~, và Giấy Chứng Nhận CTE+
* Học sinh sẽ phải hoàn tất thành công một môn ảo trực tuyến, có thể là một môn không được cấp tín chỉ hay môn được cấp tín chỉ nhiệm ý được cung
ứng trực tuyến.
~ Học sinh được đòi hỏi phải được huấn luyện về cấp cứu khẩn cấp, hồi sức tim phổi, và sử dụng những máy khử rung tim bên ngoài tự động, kể cả tập
dượt thực hành những kỹ năng cần thiết để tiến hành hồi sức tim phổi.
+ Các học sinh sẽ đạt giấy chứng nhận cho giáo dục về nghề nghiệp và kỹ thuật đã được Hội Đồng chấp nhận mà có thể bao gồm, nhưng không giới hạn
ở, hoàn tất thành công chứng chỉ kỹ nghệ, kỳ thi để được cấp giấy phép hành nghề của tiểu bang, thẩm định năng lực nghề nghiệp toàn quốc, hay Thẩm
Định về Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Chỗ Làm Việc tại Virginia.
# Học sinh nào hoàn tất một chương trình nối tiếp CTE và thi đậu một kỳ thi hay thẩm định năng lực nghề nghiệp trong lãnh vực CTE để lấy chứng chỉ
hay giấy chứng nhận năng lực nghề nghiệp của một hiệp hội công nghiệp, hay thương mại hay chuyên môn được công nhận hay được một giấy phép
chuyên nghiệp trong lãnh vực CTE của Thịnh Vượng Chung Tiểu Bang Virginia có thể thay thế chứng chỉ, giấy chứng nhận năng lực, hay giấy phép
hành nghề cho (i) học sinh tuyển chọn tín chỉ kiểm tra và (ii) hoặc một tín chỉ kiểm tra về khoa học hay lịch sử và khoa học xã hội khi chứng chỉ, giấy
phép hành nghề, hay giấy chứng nhận được cấp hơn một tín chỉ kiểm tra. Kỳ thi hay thẩm định năng lực nghề nghiệp phải được Hội Đồng chấp nhận là
một trắc nghiệm phụ thêm để phối kiểm thành tích học tập của học sinh.
^ Học sinh có thể sử dụng thêm các bài thi để đạt được tín chỉ kiểm tra về khoa học vi tính, kỹ thuật, giáo dục về nghề nghiệp và kỹ thuật, kinh tế, hay các
môn học khác như đã được Hội Đồng quy định trong 8 VAC 20-131-110.
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