1 Tháng Ba, 2021
Gia đình, Giám hộ, Học sinh, và Người hổ trợ của Lớp 2025 thân mến,
Chúng tôi muốn nắm bắt cơ hội này để chào mừng Lớp 2025 đến với Trường trung học
Renton High School, và bắt đầu làm việc với quí vị cho sự chuyển tiếp từ Trường
Middle School lên High school. Năm học qua với việc học từ nhà vì COVID-19 đã là sự
thách thức bất ngờ cho mọi người, nhưng một nhóm đã chịu ảnh hưởng lớn nhất là các
học sinh middle school. Đây là những năm mà chúng đang học biết mình là ai và kết
tình bạn bè và có liên hệ với bạn bè là rất quan trọng. Khi chúng tôi chuyển tiếp về học
tập gặp mặt, chúng tôi tập trung vào mọi góc cạnh thành tựu của học sinh mà trong đó
học tập xã hội và cảm xúc là một phần quan trọng. Chúng tôi đặt trọng tâm lớn vào việc
giúp đỡ học sinh chuyển tiếp từ lớp 8 vào lớp 9 và muốn hợp tác với quí vị để giúp nó
thành công!
Đại dịch cũng đã ảnh hưởng Lịch trình Tổng thể của chúng tôi và các lớp mà chúng tôi
sẽ đề nghị cho năm học 2021-2022. Chúng tôi sẽ nhập thêm các lớp Toán và Khoa học
để giúp các học sinh gặp khó khăn trong năm cách ly vừa qua có những tín chỉ chúng
cần cho việc ra trường. Điều này dẫn đến việc giảm bớt số lớp lựa chọn có sẵn cho các
học sinh lớp 9 sắp đến. Như thế, Lớp học 2025 sẽ có các lớp lựa chọn của chúng dựa
trên việc lớp có sẵn không và nhu cầu cá nhân và được chọn bởi cố vấn của chúng.
Đây là khởi hành từ thủ tục bình thường của chúng ta, nhưng cần thiết đảm bảo chúng
ta đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinhTrung học của Renton. Nhiều thông tin hơn về
các lớp lựa chọn sẽ đến khi chúng ta đến gần cuối năm học này và chúng ta nhắm mục
tiêu giữ các học sinh và gia đình cập nhật. Tất cả thông tin liên quan đến ghi danh cho
các lớp 9 có thể được tìm thấy ở đây trên RHS Counseling Website .
Trong bản tin này chúng tôi sẽ tập trung vào các chủ đề sau đây:
➢ Những đòi hỏi để Tốt nghiệp
➢ Đường đến Tốt Nghiệp tại Renton High School
➢ Các lớp chủ chốt và lớp Lựa chọn của lớp 9 tại RHS 2021-2022
➢ Làm thế nào để học nhiều hơn
NHỮNG ĐÒI HỎI ĐỂ TỐT NGHIỆP:
Điều quan trọng nhất cần biết về tốt nghiệp là tiến trình bắt đầu ngày học đầu tiên của
năm học đầu tiên (freshman). Các học sinh không nên chờ cho đến khi năm cuối
(senior) của chúng mới xét xem chúng muốn kế hoạch sau trung học của chúng như
thế nào. RHS kiến nghị nhiều đường lối dẫn đến tốt nghiệp, và tất cả học sinh lớp 9
cần suy nghĩ về kế hoạch của chúng trong 4 năm trước khi chúng sẽ xãy ra. Học Khu
Renton hiện đang đòi hỏi mỗi học sinh có 26 tín chỉ để tốt nghiệp. Xin nhấp vào link để
biết mọi chi tiết trên Graduation requirements. Chúng ta trong hệ thống trimester với 5
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lớp mỗi trimester, mỗi lớp có giá trị .5 tín chỉ. Một học sinh đạt tất cả các môn học của
chúng có thể được 7.5 tín chỉ một năm cho tiềm năng tổng cộng là 30 tín chỉ lúc tốt
nghiệp. Điều nay mở ra những cơ hồi thú vị cho các học sinh đeo đuổi đường lối
career cluster và lấy các lớp cao hơn trong lãnh vực nghiệp vụ chúng chọn!

CON ĐƯỜNG DẪN TỚI TỐT NGHIỆP TẠI RENTON HIGH SCHOOL:
Tại RHS chúng tôi đề nghị 4 đường dẫn đến tốt nghiệp khác nhau. Những đường dẫn
tới Tốt nghiệp là những lối khác nhau để đạt yêu cầu của Tiểu bang Washington để có
được chứng chỉ. Điều này bao gồm đạt yêu cầu bài thi SBA mà có thể hoàn tất trong
những cách khác hơn chỉ đơn giản đậu bài thi. Hai đường đầu tiên chúng tôi đề nghị tại
Renton High School là thông qua Chương trình Baccalaureate Quốc Tế (IB), được dẫn
dắt bởi Mr. Collie, hai đường còn lại là thông qua các lựa chọn Nghiệp vụ và Kỷ thuật (
Career and Technical) (CTE) :
1. Chứng chỉ Chương trình Baccalaureate Quốc tế là nơi học sinh theo học tất cả
các lớp IB trong năm lớp 11 và 12; hầu hết các lớp IB được tính cho tín chỉ đại
học .
2. Chương trình tín chỉ IB nơi các học sinh trong lớp 11 và 12 chọn lớp nào của IB
mà chúng muốn lấy nhưng không phải trọn gánh lớp IB; hầu hết các lớp IB được
tính tín chỉ cho đại học. Tuy nhiên, các bước khác cần được đáp ứng để đủ điều
kiện tốt nghiệp nếu không thực hiện trọn tín chỉ IB.
3. Sửa soạn Đại học/ Nghiệp vụ CTE là nơi các học sinh chọn lối nghiệp vụ và lấy
các lớp hổ trợ cho sự lựa chọn nghiệp vụ đó.
4. Chứng chỉ đôi CTE các học sinh lấy các lớp tại RHS trong lớp 11 và 12 và tín
chỉ chúng đạt cũng được tính tại các trường đại học địa phương.

CÁC LỚP TRỤ CỘT & LỰA CHỌN CỦA LỚP 9 TẠI RHS 2021-2022:
Các học sinh lớp Chín định bao nhiêu lớp đòi hỏi cần lấy mỗi năm sao cho có chổ tìm
năng cho 1-3 lớp lựa chọn. Các lớp đòi hỏi cho tất cả lớp Chín là:
• 9th grade Language Arts A và B (lớp thường hay danh dự)
• Algebra Fundamentals. Algebra 1 A và 1 B (nếu chúng đã lấy Algebra trong lớp
8, chúng sẽ được xếp vào Geometry A và B
• Biology A và Physics A
• Ba phần của Physical Education
• Health
• Thành công trung học (or AVID A and AVID B ) cho High School and Beyond
graduation requirement
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Chúng tôi đã xác nhận 8 lớp lựa chọn là những môn Lớp 2025 có tiềm năng được xếp
vào bởi cố vấn của chúng. Xin đảm bảo rằng tất cả lựa chọn phía dưới đáp ứng yêu
cầu tốt nghiệp cho tất cả học sinh. Chúng tôi hiểu rằng lựa chọn là phần chính yếu
trong tiến trình ghi danh, nhưng để đảm bảo rằng học sinh quí vị đi đúng lối để tốt
nghiệp, bất cứ lựa chọn nào dưới đây sẽ phục vụ học sinh quí vị. Học sinh lớp trên
thường được xếp trước, vì chúng có ít thời gian hơn để đạt những yêu cầu tốt nghiệp
so với học sinh lớp 9, vì thế trong khi có 8 lựa chọn mở ra cho học sinh lớp 9 sắp đến,
chổ vẫn giới hạn khắp các lớp.

Thêm nữa, nếu học sinh quí vị hiện đang học lớp 8 với lớp lựa chọn phía dưới, chúng
hầu như sẽ có thể chuyển vào cấp lớp 9.
1. Fine Arts: Hợp xướng, hát không nhạc, ban nhạc, Ban hòa nhạc, Nhiếp ảnh1
2. Giáo dục Nghiệp vụ/ Kỷ thuật: Nấu ăn căn bản, Giới thiệu công nghệ Tech,Thiết
kế công nghệ Tech
Cuối cùng, chúng tôi nhờ các gia đình cho chúng tôi biết ý kiến về những ước
muốn đặc biệt của học sinh của họ liên quan đến 3 lựa chọn chúng tôi đã mở ra
cho học sinh lớp 9. Nó thực tâm chỉ là tùy ý lựa chọn. ba lựa chọn là
1. 9th grade Honors Language Arts
2. AVID
3. Spanish 1A and 1B (nếu xứng hiệp) hay Spanish 2A và 2B nếu chúng đã lấy
môn Spanish trong lớp 8
Nếu quí vị muốn cho chúng tôi ý kiến phản hồi liên quan đến việc con quí vị lấy lớp LA9
Honors, AVID, và/hay Spanish, Xin nhấp vào đây:
https://forms.gle/n7tXy7nHm8Bzd6bt8
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC NHIỀU HƠN:
Chúng tôi muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào quí vị có thể có liên quan đến chuyển tiếp
vào lớp 9 và ghi danh. Để hổ trợ tất cả gia đình và học sinh sắp vào lớp 9, chúng tôi đã
lập hàng loạt buổi họp Zoom để quí vị có thể tham gia và học nhiều hơn về những kỳ
vọng nào cho con quí vị tại Renton High School. Tại những buổi họp này, chúng tôi sẽ
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thảo luận chương trình IB, CTE, tín chỉ cho high school tính thể nào và điều kiện cho tốt
nghiệp, và nhiều sự hổ trợ chúng tôi đã có sẵn cho học sinh lớp 9
Họp thông tin Lớp 8 cho người nói tiếng Spanish
Họp thông tin cho người nói Tiếng Việt nam
Họp thông tin lớp 8 cho người nói Tiếng Hoa
Họp thông tin Lớp 8 số 1 4 Tháng Ba 1-2 pm
Họp thông tin Lớp 8 số 2 4 Tháng Ba 3-4 pm
Họp thông tin Lớp 8 số 3 4 Tháng Ba 6-7 pm
Họp thông tin Lớp 8 số 4 10 Tháng Ba 4-5 pm
Họp thông tin Lớp 8 số 5 10 Tháng Ba 6-7 pm
Họp thông tin Lớp 8 số 6 7 Tháng Tư 6-7 pm

5 Tháng Ba 5-6 pm
5 Tháng Ba 3-4pm
9 Tháng Ba 3-4pm

Nếu quí vị không thể tham gia một trong những buổi họp này, xin liên lạc
Linda.pappasstallman@rentonschools.us và chúng tôi sẽ tìm cách thay thế để liên lạc
trực tiếp với quí vị.

Chúng tôi nhận ra đây là cả một khối thông tin quan trọng để đọc trong một lần và hy
vọng quí vị sẽ tham gia với chúng tôi tại một trong những buổi họp thông tin cho học
sinh lớp 9 sắp vào trường để chúng tôi có thể giải đáo bất cứ câu hỏi nào của quí vị.
Chào mừng lần nữa đến Lớp Tốt nghiệp Năm 2025!

Chân thành,

Dr. Giovanna San Martin
Hiệu trưởng
Giovanna.sanmartin@rentonschools.us
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CTE- Lối nghiệp vụ tại RHS:
Một phần của sự hiểu biết ý nghĩa của “đường dẫn đến Tốt nghiệp” là nhìn thấy những
lãnh vực chú trọng mà một học sinh có thể làm việc trong suốt 4 năm của chúng tại
RHS. Dưới đây là CTE Lối Nghiệp vụ, với các lớp được đề nghị tại RHS phù hợp với
lối đó. Quí vị có thể thấy thế nào các lớp quí vị lấy lớp 9 sẽ chuẩn bị cho quí vị trong
đường lối lựa chọn tương lai của quí vị.

CTE Pathways
Tín chỉ đại học/ Chứng chỉ Công nghiệp:
Cần 4 lớp- (2 từ cột bên trái) mỗi lối đi

Các lớp liên hệ- Chọn từ cột bên phải để được các yêu
cầu cho mỗi lối đi

Agricultural Sciences Pathway

AP Environmental Science

NGSS Biology

IB Environmental Systems
Business and Marketing Pathway

JAG

IB Business Management HL

Entrepreneurship

Marketing Exploration

Social Media Marketing

IB Computer Science SL

Computer Programming, I

Web Design

Marketing Store
JAG

Financial Algebra
Computer Programming II

Yearbook

Health Sciences Pathway

Anatomy and Physiology

Health Care Career Exploration

Health Care Core Skills

Sports Medicine Exploration
Science of Exercise

IB Sports Exercise Science
JAG
Medical Terminology
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Human Services Pathway

Culinary Foundations

Health

Baking and Pastry

International Foods

Gourmet Foods

Leadership

Child Development

Independent Living
JAG

AP/IB Psychology
Teacher Academy

Skilled and Technical Sciences Pathway

CAD Architecture

Art
Ceramics

IB Visual Arts
Aerospace
CAD

Photography
Video Production

Aerospace/Advanced Manufacturing
Construction Technologies

Visual Communications
Intro to Industrial Tech
Industrial Tech Design
JAG
Journalism
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