HỌC KHU THÀNH PHỐ
SALTLAKE

Học Khu Thành Phố Salt Lake

Chương Trình Học Tập Mở Rộng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
TẬP MỞ RỘNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP
MỞ RỘNG LÀ GÌ?

Các Dịch Vụ Học Thuật Chuyên Môn
cho Học Sinh Có Năng Lực Cao / Có
Năng Khiếu

Chương Trình Học Tập Mở Rộng (ELP) tại
Học Khu Thành Phố Salt Lake cung cấp
cơ hội giáo dục cho học sinh khối lớp 8 có
khả năng học tập và suy luận cao. Những
học sinh tiểu học cần chương trình này
thường học tốt ở môn tập đọc và toán trên
mức nhóm tuổi của các em.
Những học sinh phổ thông cần chương
trình này thường là những người đủ điều
kiện để được nhận vinh danh hay vào các
lớp nâng cao. Tất cả học sinh đều đủ điều
kiện nộp đơn không phân biệt chủng tộc,
sắc tộc, văn hoá, hoặc thu nhập gia đình.

Quý vị nên cân nhắc cho con mình vào chương
trình này nếu một số hoặc hầu hết các điều sau
đây mô tả con của quý vị:
Biểu hiện khả năng suy luận tốt
Hiểu được những ý tưởng mới mà không cần nỗ lực nhiều
Biểu hiện sự đam mê trong một lĩnh vực quan tâm
Có xu hướng trở thành người cầu toàn
Thường tự phê bình nhiều
Nhận thấy sự hài hước ở các tình huống khác nhau
Sử dụng vốn từ vựng rộng ở tuổi đó
Biểu hiện rất hiếu kỳ
Làm tốt trong trường hợp rắc rối

Chương Trình Học Tập Mở Rộng
440 E 100 S, SLC, UT 84111
801-578-8573

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP MỞ
RỘNG CÓ PHÙ HỢP CHO CON TÔI
KHÔNG?

Thể hiện cảm xúc mạnh mẽ
Biểu hiện khả năng tạo ra các liên kết trừu tượng
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CHƯƠNG TRÌNH
HỌC TẬP MỞ
RỘNG
Học Khu Thành Phố Salt Lake cung
cấp nhiều tùy chọn chương trình cho
học sinh có khả năng suy luận và
học tập cao.

CÁC DỊCH VỤ ELP CẤP TIỂU
HỌC:
Chương Trình Đi Lên Từ Vùng
Lân Cận hoạt động trong trường tiểu
học trong học khu và cung cấp ba giờ
học kéo dài trong ngày học mỗi tuần
cho các học sinh đã xác định. Những
học sinh này thường ở lớp 4-6, và giáo
viên mở rộng các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi
Utah thông qua giảng dạy theo chủ đề.

Các Chương Trình Magnet
Cả Ngày tại các trường tiểu học
Emerson, Hawthorne, và Whittier.
Học sinh đủ điều kiện cho ELP magnet
đã cho thấy họ cần một chương trình
học tập tốc độ nhanh hơn và đòi hỏi
chiều sâu, phức tạp và nghiêm ngặt
hơn. Các học sinh lớp 3 và gia đình
các em phải sống trong vùng ranh giới
của Học Khu Thành Phố Salt Lake.
Chương trình Lộ Trình Quốc Tế ELP
Magnet, tại Trường Tiểu Học Emerson,
một chương trình song ngữ Tiếng Tây
Ban Nha và Tiếng Anh hai chiều cung
cấp cho học sinh đủ điều kiện cơ hội
để trở thành học sinh song ngữ.

CÁC DỊCH VỤ ELP Ở TRƯỜNG
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Các Chương Trình Trường Trung
Học Cơ Sở Lân Cận hoạt động ở cả
năm trường trung học lân cận trong
học khu. Các học sinh đã được xác
định dự một cho đến bốn giờ học ELP
mỗi ngày ELP trong khu vực có bao
gồm các giờ học như nghệ thuật ngôn
ngữ, khoa học, nghiên cứu xã hội, và
toán.
Trong các lớp học này, học sinh lớp
bảy và lớp tám học với tốc độ nhanh
với nội dung phức tạp và chuyên
sâu hơn.

Các Chương Trình Magnet Cả
Ngày tại Trường Trung Học Cơ
Sở ở Trường Trung Học Phổ Thông
Clayton, Glendale, Hillside, và West, và
cung cấp một chương trình học tập tốc độ
cao cho các học sinh lớp bảy và lớp tám.
Các học sinh được xác định đã chỉ ra rằng
các em cần một chương trình học tập
nghiêm ngặt hơn.

Học sinh có thành tích học tập xuất
sắc hoặc những học sinh có khả
năng học tập ở trình độ cao khi so
sánh với những học sinh khác ở
cùng độ tuổi, kinh nghiệm hoặc môi
trường, có thể cần đến chương trình
giảng dạy và chương trình học tập
chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu học
tập của mình.

CÁC DỊCH VỤ Ở TRƯỜNG TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG:
Xếp Lớp Nâng Cao các lớp học
được cung cấp ở các trường trung học
phổ thông East, Highland và West. Theo
đuổi chương trình Xếp Lớp Nâng Cao
(AP) cho phép học sinh có cơ hội đạt
được tín chỉ cấp đại học khi vượt qua kỳ
thi AP.

Các Chương Trình Tú Tài Quốc
Tế tại các trường trung học phổ thông
Highland và West. Tú Tài Quốc Tế (IB) là
một chương trình học tập toàn cầu liên
ngành, có tính triết học và thực tế. Trải
nghiệm đa văn hóa này nhấn mạnh các kỹ
năng phân tích, nhận thức và kiến thức về
thẩm mỹ. Chương trình học tập IB thúc đẩy
sự phát triển, hỗ trợ các cá nhân coi trọng
một lối sống tích hợp vượt ra bên ngoài các
bức tường và năm tháng ở trường cũng
như ngoài giới hạn về biên giới địa lý và
chính trị, và sự khác biệt về văn hoá. Học
sinh không cần phải sống trong Học Khu
Thành Phố Salt Lake mới được tham gia.

TÔI ĐƯA CON MÌNH VÀO ELP BẰNG
CÁCH NÀO?
Để Biết Thông Tin về ELP ở các
trường tiểu học lân cận của quý vị, vui
lòng liên lạc với giáo viên của con quý vị
hoặc giáo viên của ELP ở trường của quý
vị. Nếu quý vị quan tâm đến việc đánh giá
con mình để xếp lớp trong ELP magnet,
vui lòng liên lạc với văn phòng ELP theo
số 801-578-8573.

