Danh Sách Kiểm Tra Dành Cho Phụ
Huynh/Học Sinh về Chương Trình
Danh sách kiểm tra này sẽ được sử dụng như một hướng dẫn khi tiếp cận các cơ hội và sự hỗ trợ
Học Thuật Nâng Cao
của chương trình nâng cao.
Thời gian Nhiệm vụ:
biểu:
Tháng 9 Tháng 10

Tôi được sắp xếp vào các khóa học chính xác. Tôi được đăng ký tham dự kỳ thi học thuật
nâng cao chính xác khi phù hợp và cam kết sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi vào mùa Xuân.

Tháng 9

Tôi biết ai là người liên hệ tại trường của tôi về các khóa học nâng cao và cách liên hệ với
họ để được giúp đỡ.
Người Liên Hệ:
Thông tin liên hệ:

Hàng tuần

Tôi thường xuyên đăng nhập vào Home Access Center để kiểm tra điểm và bài tập được
giao của mình. Tôi trao đổi với giáo viên của mình để đảm bảo hiểu đầy đủ về các bài tập
được giao và thời hạn sắp tới. Tôi sử dụng một công cụ lập kế hoạch để lập kế hoạch
ngược và đặt mục tiêu. Tôi chép bài đầy đủ và xem lại hàng ngày bằng cách sử dụng mô
hình học 10-24-7 để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận và các kỳ thi đánh giá.

Liên tục

Tôi chủ động tiếp cận các tài nguyên khả dụng được thiết kế để hỗ trợ việc học của tôi. Tôi
tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi điểm của tôi giảm xuống dưới “B”. Tôi tham gia tích cực và
hiệu quả trong lớp và tương tác có ý nghĩa với nội dung của khóa học. Tôi theo dõi cơ hội và
các số liệu để làm lại các bài thi đánh giá. Tôi sử dụng kết quả của các bài thi đánh giá thể
thức để định hướng cho việc học của mình.

3 Lần
Mỗi Học
Kỳ Trở
Lên

Tôi đã tham gia các cơ hội học tập mở rộng để hỗ trợ tôi phát triển các kỹ năng và chiến
lược cần thiết để đạt được thành tích học tập cao trong các khóa học của tôi và để làm tốt
các bài thi đánh giá và các kỳ thi. Các Cơ Hội Học Tập Mở Rộng là các lớp học, hội thảo,
phụ đạo, v.v. kéo dài ngoài ngày học bình thường vào sáng sớm, sau giờ học, hoặc cuối
tuần. Tôi biết các nguồn tài nguyên trực tuyến miễn phí dành cho lớp học của tôi là gì.
Tên của tài nguyên trực tuyến miễn phí và địa chỉ web:

Hàng quý

Tôi bày tỏ nhu cầu học tập của mình với tư vấn viên của tôi để chuẩn bị cho trình độ học
tiếp theo. Tôi biết cách tự vận động cho bản thân, hoặc tôi biết một người lớn quan tâm
giúp vận động bênh vực cho tôi và với tôi. Người bênh vực quyền lợi của bạn là ai?
____________________________

Hàng tháng

Tôi biết về các hoạt động rèn luyện sắp tới, học bổng, và các chương trình phù hợp với các
mục tiêu học tập và nghề nghiệp của tôi ở trung học và sau trung học.
Tôi dự định theo đuổi các chương trình và hoạt động chuyên biệt sau đây:

Tháng
3-tháng 6

Tôi kỳ vọng sẽ được tự động ghi danh vào các khóa học tăng cường bằng cách đáp ứng
và/hoặc vượt tiêu chuẩn trong kỳ thi đánh giá của tiểu bang. Nếu tôi không muốn tham gia
khóa học Học Thuật Nâng Cao sau khi đạt/vượt tiêu chuẩn trong kỳ thi của tiểu bang, tôi
phải điền vào mẫu đơn Không Tham Gia có chữ ký của cha mẹ tôi. Ngoài ra, tôi có thể
chọn tham gia khóa học Học Thuật Nâng Cao nếu tôi tin tưởng vào, và/hoặc có bằng
chứng về, khả năng tôi học tốt từ nhiều thước đo bất kể điểm thi đánh giá tiểu bang của
tôi là gì.

Tài liệu này kèm theo Chính Sách Số 2406 Academic Acceleration and Rigor.

