Sự Chọn Lựa Các Khóa Học Danh Dự của Lớp 7
Các em Học sinh và Gia đình Lớp 7 Tương lai,
Là học sinh lớp 7 cho năm học 2021-2022, con của bạn có sự lựa chọn đăng ký các khóa học Danh dự cho
phổ thông cơ sở.
Tất cả học sinh có thể đăng ký một khóa học Danh dự trong một hoặc nhiều lĩnh vực nội dung sau: Nghệ
thuật Ngôn ngữ tiếng Anh, Khoa học Xã hội, và Khoa học. Học sinh hiện đang được phục vụ và mới được
xác nhận trong chương trình Có Khả năng Cao như là học sinh lớp 6 sẽ được tự động đăng ký cho các khóa
Danh dự Nghệ thuật Ngôn ngữ tiếng Anh (Honors English Language Arts) và Khoa học Xã hội danh dự
(Social Studies courses) bằng cách có sự lựa chọn để hủy bỏ nếu các em chọn như vậy. Để đăng ký lớp 7
môn Khoa học Danh dự, học sinh cần chọn khóa học trong mẫu đăng ký của mình.
Khi đăng ký cho học sinh các khóa học Danh dự, các gia đình nên xem xét điểm mạnh và sở thích của học
sinh. Để giúp với quyết định này, xin vui lòng tham khảo bảng dưới đây.

Những gì học sinh có thể trải nghiệm trong khóa học Danh dự?
Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh
Khoa học
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

& Khoa Học Xã Hội (Social Studies)
Học sinh tự tìm tòi & nghiên cứu
Bài học khó
Tăng nhịp độ
Phân tích có chiều sâu
Làm việc với đối tác & nhóm
Thảo luận và tranh luận
Từ vựng phức tạp
Tìm tòi Nguồn cơ bản
Học tập với sự tìm tòi

• Hiểu sâu hơn về các khái niệm STEM
• Thăm dò con đường vào sự nghiệp STEME
• Học tập dựa trên vấn đề nền tảng
• Học hỏi do học sinh lãnh đạo
• Ứng dụng trong thế giới thực
• Tăng tốc
• Phân tích có chiều sâu
• Hợp tác làm việc
• Thực hành khoa học giao tiếp
• Chuẩn bị khóa học trung học nâng cao
Thói quen để thành công trong các khóa học Danh dự:

Kiên trì
Tự động viên
Tò mò
Tự tin về kỹ năng học tập
Chuyển qua sách và chủ đề một cách nhanh chóng
Mở ra để thử các chiến lược và tiến trình mới
Quan tâm mạnh mẽ đến các lãnh vực trọng tâm

Vui lòng liên hệ với giáo viên lớp của bạn hoặc Người Hướng dẫn Chương trình Có Khả năng Cao bên dưới nếu bạn
có thắc mắc.
Candice Anderson – McKnight & Risdon
candice.anderson@rentonschool.us

425.204.3854

Heather Szczepanski – Dimmitt & Nelsen
heather.szczepanski@rentonschools.us

425.204.2332

Sự Chọn Lựa Các Khóa Học Danh Dự của Lớp 8
Các em Học sinh và Gia đình Lớp 8 Tương lai,
Là học sinh lớp 8 cho năm học 2021-2022, con của bạn có sự lựa chọn đăng ký các khóa học Danh dự cho
phổ thông cơ sở.
Tất cả học sinh có thể đăng ký một khóa học Danh dự trong một hoặc nhiều lĩnh vực nội dung sau: Nghệ
thuật Ngôn ngữ tiếng Anh, Khoa học Xã hội, và Khoa học. Học sinh hiện đang được phục vụ và mới được
xác nhận trong chương trình Có Khả năng Cao như là học sinh lớp 7 sẽ được tự động đăng ký cho các khóa
Danh dự Nghệ thuật Ngôn ngữ tiếng Anh (Honors English Language Arts) và Khoa học Xã hội danh dự
(Social Studies courses) bằng cách có sự lựa chọn để hủy bỏ nếu các em chọn như vậy. Để đăng ký lớp 8
môn Khoa học Danh dự, học sinh cần chọn khóa học trong mẫu đăng ký của mình.
Khi đăng ký cho học sinh các khóa học Danh dự, các gia đình nên xem xét điểm mạnh và sở thích của học
sinh. Để giúp với quyết định này, xin vui lòng tham khảo bảng dưới đây.

Những gì học sinh có thể trải nghiệm trong khóa học Danh dự?
Nghệ thuật Ngôn ngữ Tiếng Anh
Khoa học
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& Khoa Học Xã Hội (Social Studies)
Học sinh tự tìm tòi & nghiên cứu
Bài học khó
Tăng nhịp độ
Phân tích có chiều sâu
Làm việc với đối tác & nhóm
Thảo luận và tranh luận
Từ vựng phức tạp
Tìm tòi Nguồn cơ bản
Học tập với sự tìm tòi

• Hiểu sâu hơn về các khái niệm STEM
• Thăm dò con đường vào sự nghiệp STEME
• Học tập dựa trên vấn đề nền tảng
• Học hỏi do học sinh lãnh đạo
• Ứng dụng trong thế giới thực
• Tăng tốc
• Phân tích có chiều sâu
• Hợp tác làm việc
• Thực hành khoa học giao tiếp
• Chuẩn bị khóa học trung học nâng cao
Thói quen để thành công trong các khóa học Danh dự:

Kiên trì
Tự động viên
Tò mò
Tự tin về kỹ năng học tập
Chuyển qua sách và chủ đề một cách nhanh chóng
Mở ra để thử các chiến lược và tiến trình mới
Quan tâm mạnh mẽ đến các lãnh vực trọng tâm

Vui lòng liên hệ với giáo viên lớp của bạn hoặc Người Hướng dẫn Chương trình Có Khả năng Cao bên dưới nếu bạn
có thắc mắc.
Candice Anderson – McKnight & Risdon
candice.anderson@rentonschool.us

425.204.3854

Heather Szczepanski – Dimmitt & Nelsen
heather.szczepanski@rentonschools.us

425.204.2332

