Những đòi hỏi tốt nghiệp trung học thuộc Khu Học chánh Highline, đòi hỏi tốt nghiệp được áp dụng bắt đầu
vào niên khóa 2021****
Bắt đầu học lớp 9 vào niên học 2017-2018
Số tín chỉ trung học của học khu

Số tín chỉ trung học Raisbeck
Aviation

Anh Ngữ

4

4

Toán học

3

3

Toán đại số 1,Hình học, Toán đại số 2 hoặc 3 tín chỉ
khác về toán*

Toán đại số 1, Hình học ,Toán đại số 2

3

3

Bao gồm ít nhất 2 khoa học thí nghiệm với 3 tín chỉ về
khoa học*

Bao gồm ít nhất 2 khoa học thí nghiệm với 3
tín chỉ về khoa học*

3

3

1 lịch sử Hoa Kỳ, 1 vấn đề thế giới, 0.5 công dân giáo
dục (Civics) và 0.5 xã hội học

1 Lịch sử Hoa Kỳ/công dân giáo dục *****, 1
Hiện thời/Vấn đề thế giới, và 1 Xá hội học
khác.

2

2

Cả hai tín chỉ có thể được yêu cầu trong đường hướng
học tập cá nhân (Personalized Pathway
Requirements**)

Cùng nhôn ngữ

2

2

1 tín chỉ có thể được yêu cầu trong đường hướng học
tập cá nhân ( Personalized Pathway Requirements**)

1 tín chỉ có thể được yêu cầu trong đường
hướng học tập cá nhân**

2

2

.5 Y tế và 1.5 Thể dục
Học sinh phải học một số tín chỉ về thể dục ngoại trừ
được đặc miễn theo luật số RCW 28A.230.050

.5 Y tế và 1.5 Thể dục
Học sinh phải học một số tín chỉ về thể dục
ngoại trừ được đặc miễn theo luật số RCW
28A.230.050

Giáo dục nghề nghiệp (Occupational
Education)

1

1

Tự chọn (electives)

4

4

Tổng số tín chỉ (credits) đòi hỏi

24

24

Khoa học
Xã hội học

Ngôn ngữ thế giới (World Language)

Nghệ thuật
Sức khỏe và thể dục (Health and Fitness)

Những môn học, đề tài đòi hỏi không
tính bằng tín chỉ (Non-credit
Requirements)
Những bài thi




Kế hoạch Trung Học và Sau Trung Học.






Lịch sử và chính quyền tiểu bang Washington

Chứng chỉ Hoàn Tất Giáo Dục hoặc Cá Nhân Hoàn Tất được cấp phát cho những học sinh đạt
được những yêu cầu trong bài thi ***
Thông Minh Cân Bằng Hơn (Smarter Balanced (SBA)), Anh Ngữ /Thi Ngôn Ngữ Nghệ Thuật
Thi toán (SBA Math)
Hiểu biết về khoa học (Việc khảo sát sẽ được thiết lập căn cứ vào NGSS)

* 3rtín tín chỉ về khoa học và 3rd tín chỉ về toán được học sinh chọn lựa theo sở thích và Kế Hoạch Trung Học và Sau Bậc Trung Học, và được chắp
thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, hoặc nếu phụ huynh hoặc người giám hộ không sẵn sàng hoặc tỏ ra không thích hợp, cố vấn giáo dục
của trường hoặc hiệu trưởng (WAC 180-51-068).
** Sự Đòi hỏi Đường Hướng Học Tập Cá Nhân (Personalized Pathway) liên hệ tới những môn học được dẫn dắt tới những nghề nghiệp chuyên môn
sau bậc trung học hoặc kết quả giáo dục được chọn lựa căn cứ vào sở thích của học sinh và Kế Hoạch Trung Học và Sau Trung Học, có thể được bao
gồm Nghề Nghiệp và Giáo Dục Kỹ Thuật, và được dự định để cung cấp tiêu điểm sự học tập của học sinh.
***Những học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt hợp lệ để nhận lãnh Văn Bằng Hoàn Tất Trung Học Cá Nhân (Individual Achievement
(CIA)/high school diploma) qua thể cách đạt được những căn bản trong hệ thống khảo sát tương đương của tiểu bang Washington (Washington
Alternative Assessment System (WAAS)). Việc đủ điều kiện được xác định bởi hội đồng giáo dục cá nhân của học sinh (IEP team.)
****Việc miễn trừ được cấp cho tiểu bang Washinton nhằm hoãn lại những đòi hỏi cho việc tốt nghiệp cho tới năm 2021 .Tín chỉ năm 2018 sẽ có
hiệu lực vào năm 2020.
*****Raisbeck Aviation đã sát nhập môn Civics với US History

