Những đòi hỏi để tốt nghiệp trung học của khu học chánh Highline. Nin khóa 2021, 2022, 2023, 2024
và 2025
Học lớp 9 trong niên học 2017-2018, 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 và niên học 2021-2022
Số tín chỉ với trường trung
học của học khu Highline
Anh Ngữ
Toán

Khoa học

Xã Hội học (Social Studies )

Ngôn ngữ thế giới (World Language)

Nghệ thuật (Arts)

Sức khỏe và thể dục
(Health and Fitness)

4
3
Đại số cấp 1, hình học , đại số cấp 2, hoặc 3 tín chỉ khác về
toán
3
Gồm ít nhất 2 tín chỉ lab science
3 tín chỉ về khoa học
3
1: Lịch sử Hoa Kỳ ; 1: Vấn Đề Thế Giới; 0.5: Công Dân Giáo
Dục và 0.5 Xã hội học khác
2
Cả hai tín chỉ này có thể là Personalized Pathway
Requirements1
2
1 tín chỉ có thể là Personalized
Pathway Requirements1
2
0.5: Health và 1.5 Fitness
Học sinh phải lấy tín chỉ về thể dục trừ khi được miễn bởi
RCW28A.230.050
1

Huấn nghệ
(Occupational Education )
Nhiệm ý , tự chọn (Electives)
4
Tổng số tín chỉ đòi hỏi
24
Những đòi hỏi nhưng không phải là
*Kế hoạch trung học và sau trung học
Tín chỉ (non –credits )
* Môn Lịch sử và chính quyền tiểu bang Washington (lớp 7)2
Đường hướng (Pathways3)
*Thi Smarter Balanced(SBA) English/ Language Arts(ELA)
Hoặc những bài thi khác được tiểu bang chấp thuận * Thi toán SB
1Đòi

Hỏi Đường Hướng Cá Nhân (Personalized Pathway Requirement) được liên hệ với những môn học dẫn đến nghề nghiệp cụ
thể sau bậc trung học hoặc kết quả giáo dục được chọn bởi căn cứ vào sự quan tâm của học sinh và kế hoạch trung học và sau
trung học , nó có thể gồm nghề nghiệp và giáo dục kỹ thuật , và là những dự định nhằm cung cấp một đường hướng chính cho
việc học tập của học sinh
2Lịch

sử và chính quyền Hoa Kỳ là môn học đòi hỏi học sinh học ở lớp 7. Học sinh thuộc học khu Highline đã thiếu sótt môn học
này ở lớp 7 cần phải hoàn tất tập tài liệu WA State Packet với những công việc học sinh phải hoàn tất ( tập tài liệu này có sẵn
tại văn phòng cố vấn của trường trung học ) Những học sinh đã chuyển tới Highline từ ngoài học khu hoặc ngoài tiểu bang .
Môn học này sẽ được học khu Highline đánh giá thẩm định căn bản từng trường hợp
3Niên

khóa 2021 những học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt thì đủ điều kiện nhận chứng chỉ tốt nghiệp trung học (
certificate of Individual Achievement (CIA) ) bằng cách đạt được căn bản của Hệ thống Khảo sát Thay Thế của tiểu Bang
Washington (WAAS). Điều kiện hợp lệ được xác định qua hội đồng giáo dục cá nhân của học sinh (IEP)

