Chuẩn Bị cho Đại Học & Nghề Nghiệp
VÀO NĂM 2013, HỘI ĐỒNG CHUNG CỦA MARYLAND ĐÃ CHẤP THUẬN Đạo Luật Chuẩn Bị Đại Học và Nghề Nghiệp
và Đạo Luật Hoàn Thành Đại Học (CCRCCA), nhằm bảo đảm rằng tất cả học sinh đều chuẩn bị cho các môn học có tín chỉ
tại đại học và nghề nghiệp. LUẬT bao gồm điều kiện là tất cả các học sinh phải được thẩm định để sẵn sàng cho đại học và
nghề nghiệp về Anh văn và toán trước khi kết thúc Lớp 11, dùng một trong nhiều bài thi thẩm định sẵn sàng cho đại học và
nghề nghiệp. Các học sinh mà không hội đủ tiêu chuẩn sẵn sàng đại học và nghề nghiệp về Anh văn hay toán trước khi kết
thúc Lớp 11 sẽ phải bắt buộc tham gia vào một giáo trình chuyển tiếp hay cơ hội học tập khác trong lớp 12, để chuẩn bị cho
việc thẩm định lại. Sau khi hoàn tất giáo trình chuyển tiếp hay cơ hội học tập này, các học sinh phải được thẩm định lại trước
khi kết thúc Lớp 12. Các thầy cố vấn trường và nhân viên sẽ làm việc chặt chẽ với các học sinh để xác định bài thi thẩm định
tốt nhất để thi trong Lớp 11, cũng như các chọn lựa giáo trình chuyển tiếp và việc thẩm định lại trong năm Lớp 12, nếu cần.

Các bài thi thẩm định để xác định sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp tại MCPS là gỉ?
Một trong các bài thi thẩm định sau đây có thể xác
định sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp về
ĐỌC HIỂU/ANH VĂN/NGÔN NGỮ

Một trong các bài thi thẩm định sau đây có thể xác
định sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp về
TOÁN

SAT:

480* hay cao hơn

SAT:

530* hay cao hơn

ACT:

21 hay cao hơn

ACT:

21 hay cao hơn

ACCUPLACER:	Đọc 79 hay cao hơn
	Kỹ Năng Viết Câu 90 hay cao hơn

ACCUPLACER:

Toán Đại số Tiểu học 62 hay trên
Toán Trình Độ Đại Học 45 hay cao hơn

Môn Học Xếp Hạng Cao (AP) Ngôn Ngữ và Luận Văn hay AP
Ngôn Ngữ và Văn Học:
3 hay cao hơn

Giải Tích AB hay BC Nâng Cao (AP) hay Thống Kê AP
3 hay cao hơn

Anh Văn International Baccalaureate (IB - Tú Tài Quốc Tế):
4 hay cao hơn

Toán International Baccalaureate (IB - Tú Tài Quốc Tế):
4 hay cao hơn

*Kiểm lại vào 2017–2018 cho SAT được thiết kế lại.

HAY
Bài thi thẩm định từ bên ngoài về Giáo Dục Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật (CTE)
mà đưa đến bằng chuyên môn hay chứng chỉ công nghiệp
Xem www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/CCRCCA/certifications-041217.pdf cho các chương trình cụ thể.

HAY CÁC THOẢ THUẬN ĐỊA PHƯƠNG với ĐẠI HỌC MONTGOMERY COLLEGE:
Tổng kết thẩm định luận văn bên ngoài được Montgomery
College xác nhận
HAY
Điểm B hay Cao hơn trong Lịch sử Thế giới hiện đại (ở bất kỳ
cấp độ nào), Ngôn ngữ AP và Thành phần hay Danh dự Tiếng
Anh 12

Thẩm định tổng kết toán được Montgomery College công
nhận từ bên ngoài
HAY
Điểm B hay Cao hơn trong Đại số II (bất kỳ cấp độ nào)

Còn nếu học sinh không đạt được điều kiện trước khi kết thúc lớp 11 thì sao?

Là một phần của CCRCCA, các học sinh không hội đủ tiêu chuẩn trước khi kết thúc Lớp 11 phải tham gia một giáo trình
chuyển tiếp hay cơ hội học tập khác ở Lớp 12. Sau khi hoàn tất cơ hội chuyển tiếp, các học sinh phải được thẩm định lại
trước khi kết thúc Lớp 12. Các chọn lựa chuyển tiếp sẽ bao gồm—
1. Hoàn tất các đơn vị học tập trực tuyến để chuẩn bị cho bài thi thẩm định lại.
2. Theo học một giáo trình trong thời khóa biểu của học sinh, như Chuẩn Bị Thi Đại Học; các giáo trình Anh Văn và/hay
toán AP hay IB; chương trình Giáo Dục Hướng Nghiệp và Công Nghệ mà đưa đến chứng chỉ công nghiệp đã được
MSDE chấp thuận; hay một giáo trình chuyển tiếp được cung cấp với sự cộng tác với Montgomery College.
3. Theo học giáo trình Anh văn hay toán kế tiếp trong trình tự với các tăng cường mà cung cấp thêm thời gian và nội
dung để chuẩn bị cho môn thẩm định lại.

Làm sao các học sinh biết được bài thi nào để thi và liệu có cần giáo trình chuyển tiếp hay không?

Các thầy cố vấn trường và nhân viên sẽ làm việc chặt chẽ với các học sinh để xác định bài thi thẩm định tốt nhất để thi
trong Lớp 11, cũng như các chọn lựa chuyển tiếp và thẩm định lại trong năm Lớp 12, nếu cần.

Làm sao tôi có thể nhận thêm thông tin về các chọn lựa bài thi, tình trạng con tôi, và kế họach chương trình?
Xin liên lạc với thầy cố vấn hay điều hợp viên thông tin đại học và nghề nghiệp tại trường trung học cấp III của em. Thêm
thông tin có thể tìm thấy tại www.montgomeryschoolsmd.org, tìm “CCRCCA.”
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