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28 tháng 1, 2019 - 5 tháng 4, 2019 (10 tuần)
8 tháng 4, 2019 - 13 tháng 6, 2019 (9 tuần)

Số ngày

47
43
47
43

Học Khu Trung Học Huntington Beach
Tập hướng dẫn này được sữa đổi và được kèm theo các thông báo cho phụ huynh mà trước đây được cho vào các xấp giấy tờ để ghi
danh học. Nhằm bảo đảm rằng tất cả phụ huynh nhận được các thông báo pháp lý mới nhất và nhằm giúp giảm ấn phí của các
trường, chúng tôi đã tập trung luật tiểu bang này bằng cách cho các thông báo vào trong tập hướng dẫn này. Mục đích của tập hướng
dẫn này cũng vẫn là để giúp phụ huynh và học sinh trong việc lập kế hoạch cho sau bậc trung học, nhưng chúng tôi khuyên phụ
huynh cũng nên tìm đến sự cố vấn từ các nguồn khác.
Sẽ có các sự thay đổi hàng năm trong tập này trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho niên học sắp tới và các sinh hoạt ghi danh vào tháng
8. Các lời bình của phụ huynh, nhân viên và thành viên cộng đồng về nội dung của ấn bản này đều được hoan ngênh. Chúng tôi
cảm kích những ai bỏ chút thì giờ để đọc và đặt câu hỏi hay có đề nghị. Trong khi có mọi cố gắng để đạt sự chính xác, người đọc
được khuyên nên tìm đọc các trang mạng và các nguồn nguyên thủy khác nhằm bảo đảm rằng các quyết định để lập kế hoạch giáo
dục được dựa trên các tin tức mới nhất. Xin hãy liên lạc các nhân viên trường trước hết nhằm được giải đáp các câu hỏi. Văn phòng
các dịch vụ giáo dục của học khu cũng có thể giúp trả lời câu hỏi của quý vị khi lập kế hoạch giáo dục.
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Đơn vị về các Dịch vụ Giáo dục
Phụ tá Học khu trưởng về Dịch vụ Giáo dục
Giám đốc Điều hành về Giáo trình, Giảng huấn và các Chương trình Phân loại
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Viên chức Điều hành về các Chương trình Đặc biệt Thẩm định và Đánh giá

Nhân viên về Hướng dẫn và về Dịch vụ Hỗ trợ
ở các Trường Trung học Phổ thông
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Bán chuyên nghiệp:

Chuyên viên Hướng dẫn (Ghi danh/thời khóa biểu lớp/tình tr ạng tốt nghiệp)
Chuyên viên Đại học/Nghề nghiệp (Xin vào Đại học/học bổng/nghề nghiệp)
Quản thủ hồ sơ (Điểm/học bạ/hồ sơ học sinh)
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Niên học 2018-2019
Kính gửi các Gia đình của Học khu Trung học Huntington Beach:
Sự an toàn cho các học sinh của chúng ta là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mặc dù chúng ta rất hãnh
diện về các văn hóa xuất sắc của trường, nhưng chúng ta không thể tự mãn và cho rằng chúng ta sẽ không
có các sự kiện nguy hiểm xảy đến. Chúng ta phải nhìn xa chủ động trong các nỗ lực của chúng ta để cung
cấp một môi trường học tập an toàn cho các học sinh của chúng ta.
Học khu đã luôn chủ trương một chính sách “tuyệt đối không dung túng” (zero tolerance) các vũ khí, việc
bán ma túy, và các hành động hung bạo ở các trường trung học của chúng ta và ở tất cả các sự kiện liên
quan đến trường. Chính sách của học khu và Luật Giáo dục California cho phép đuổi học bất cứ học sinh
nào mà có súng hay một mô hình giống như súng, giơ dao lên, gây thương tích nghiêm trọng cho một
người khác, tấn công và đánh một nhân viên của trường, hay bán trái phép một chất bị kiểm soát (Luật
Giáo dục California 48915 và 48900 và Luật Hình sự California đoạn 417.2). Chúng tôi sẽ không dung
túng bất kỳ hành động nào kể trên, và tất cả các người vi phạm sẽ bị xử thật gắt gao.
Các nhân viên ở mỗi trường trung học sẽ duyệt qua chính sách “tuyệt đối không dung túng” này về vũ
khí, việc bán ma túy và các hành động hung bạo, bao gồm sự hiếp đáp và các sự đe dọa nghiêm trọng.
Các nhóm nhân viên của trường có thể hoàn tất một sự thẩm tra liên quan đến sự an toàn và sẽ làm việc
cùng các học sinh để khai triển các sách lược để giải quyết các xung đột theo các phương cách phù hợp.
Chúng tôi khuyến khích quý vị nên có các thảo luận thẳng thắn và cởi mở với con quý vị về các sự mong
đợi của quý vị trong việc chúng phải hành xử phù hợp ở trường và ở các sinh hoạt liên quan đến trường.
Các nỗ lực hỗn hợp giữa gia đình và nhà trường là chính yếu để ngăn chận các sự hành xử không phù hợp
này.
Chúng ta là một học khu gương mẩu, và sự xuất sắc là bắt nguồn từ việc làm tập thể do tất cả các thành
viên của cộng đồng trường cung cấp.
Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị,
Thành thật kính chào,

Dr. Clint Harwick
Học khu trưởng

Dr. Bonnie Castrey
Chủ tịch Ban quản trị

CH:ng
Chúng tôi sẽ giáo dục, chuẩn bị, và tạo cảm hứng cho các học sinh của chúng ta để thay đổi thế giới

Học khu Trung học Huntington Beach

Các Thông báo về các Quyền Giáo dục của Phụ huynh
Luật Giáo dục của California, đoạn 48980 và 48982 đòi hỏi các học khu phải thông báo mỗi năm cho phụ huynh và giám hộ biết các quyền của
phụ huynh. Xin viết chữ in, ký tên và nộp lại Thẻ Khẩn cấp / Thẻ Có mặt-vắng mặt (Emergency Card / Attendance Card) để thông qua
quy định này cho các lớp mùa Thu năm 2018 nhằm chứng nhận rằng quý vị đã nhận và đọc Thông báo và Tập Hướng dẫn này. Hơn nữa,
cũng có thể tìm thấy các chính sách của Hội đồng Quản trị Trường và các Điều lệ Hành chánh trên trang mạng của Học khu Trung học
Huntington Beach và toàn bộ Luật Giáo dục của California ở www.leginfo.ca.gov.
Các tin tức đó bao gồm địa chỉ nhà, số điện thoại chỗ làm và di động, địa chỉ e-mail, và tên, địa chỉ và số điện thoại của một người thân hay bạn
mà được phép lo cho học sinh khi có khẩn cấp. Khi phụ huynh vắng mặt, trường sẽ thay thế phụ huynh để bảo đảm có sự chữa trị y tế phù hợp
cho học sinh nếu như không thể liên lạc được với phụ huynh.
Bất cứ sự thay đổi nào cho các tin tức cho trường hợp khẩn cấp phải được báo lập tức cho trường đang theo học.
Học sinh phải tuân theo nội quy của trường, tuân theo mọi sự hướng dẫn, dự tất cả các lớp, theo chương trình học quy định, phục tùng quyền hạn
của các giáo viên và viên chức điều hành của trường. Các luật lệ liên quan đến kỷ luật cho học sinh, bao gồm các luật lệ liên quan đến việc cho
nghĩ học tạm và đuổi học, được báo cho học sinh mỗi năm và có thể tìm thấy ở phòng Giám thị (Supervision) hay văn phòng Hiệu trưởng ở mỗi
trường.
Học sinh sẽ bị cấm tham gia vào thể thao liên trường trung học, trừ phi học sinh đó ký một giấy hứa rằng không dùng chất anabolic steroids (chất
kích thích) mà không có toa bác sĩ được phép hành nghề, hay một thuốc phụ cho dinh dưỡng được liệt kê trong Sách Hướng dẫn của Hoa kỳ về
các Chất bị Cấm và các Cách Kích thích bị Cấm. Như là điều kiện để tham gia, học sinh-vận động viên và phụ huynh giám hộ của mình phải ký
một mẩu thông báo về các giới hạn này. (Luật Giáo dục California Đoạn 49030).
Học khu Trung học Huntington Beach có các lớp về nghệ thuật công nghệ và khoa học bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi các lớp sửa xe hơi,
làm kim loại, dàn dựng cảnh, ngành học về người tiêu dùng và gia đình, nấu ăn, hóa học và lý. Mỗi lớp đều có các điều lệ và thủ tục riêng cho sự
an toàn. Nếu một học sinh ghi danh học một trong các lớp này, cả phụ huynh/giám hộ và học sinh phải hiểu về các rũi ro vốn có của mỗi lớp và
sẽ tuân theo các điều lệ về an toàn được lập ra cho mỗi lớp do giáo viên trình bày. Nếu khi nào mà phụ huynh/giám hộ hay học sinh không rõ hay
cần hiểu sâu thêm về các điều lệ cho an toàn của một lớp, thì xin liên lạc với giáo viên và/hay hiệu trưởng ở trường.
Chiếu theo Đạo luật Trợ giúp Giáo dục cho Trẻ Vô gia cư McKinney-Vento, thì trẻ em có quyền được ghi danh học lập tức ở trường (bất kể là
chúng có hồ sơ chích ngừa hay học vấn hay không) nếu là mới đến khu vực hay tiếp tục theo học ở trường nhà nếu như đã dọn ra khỏi khu vực đó
theo định nghĩa của vô gia cư. Học sinh hơn nữa có thể được chuyên chở và các dịch vụ khác cần thiết để tiếp tục học. Nếu có tranh chấp vì sự
chọn lựa trường hay ghi danh học, học sinh được nhận lập tức cho đến khi sự tranh chấp được giải quyết. Nếu có câu hỏi hay cần giúp thì xin gọi
Liên lạc viên của Học khu cho McKinney-Vento ở số 714-893-1381, số phụ 4441.
Bắt buộc phải đi học cho đến khi 18 tuổi, tốt nghiệp, hay đậu CHSPE hay GED.
Bản Báo cáo Trách nhiệm Giải trình của Trường (EC §§35256, 32286): Hội đồng Quản trị Học khu hàng năm cho ra một Bản Báo cáo Trách
nhiệm Giải trình của Trường (SARC) cho mỗi trường trong Học khu. Quý vị có thể nhận được một bản SARC từ văn phòng của Hiệu trưởng hay
từ trang mạng của trường. Bản SARC bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn bởi, sự thẩm định các điều kiện của trường được nêu trong Luật Giáo
dục California, đoạn 33126.
Có thể nhận được các bữa ăn trưa miễn phí và giảm phí bằng cách điền đơn ở trường hay trên mạng ở
http://www.hbuhsd.edu/apps/pages/NutritionServices. Các đơn xin có bằng tiếng Anh, Tây ban nha và Việt.
Vào khoảng giữa tháng 1, các gia đình sẽ được báo về việc Ghi danh Mở rộng Trong toàn Học khu để xin chuyển qua một trường khác thuộc cùng
học khu cho niên học kế. Các chỗ trống có được có thể giới hạn/loại trừ các sự chọn lựa về trường; ưu tiên để vào trường theo ý muốn sẽ dành
cho cư dân của học khu. Chiếu theo luật, học sinh nào mà đang ở trong ranh giới của một trường sẽ không bị mất chỗ vì một học sinh khác đang
ở ngoài ranh giới đó. Một khi có một trường mới chọn được xác nhận và hợp đồng được ký thì học sinh được mong đợi là phải học ở trường mới
ít nhất là một năm.
Quyền của Phụ huynh/Giám hộ (EC §49063 et seq.)
Các loại Hồ sơ Học sinh: Một hồ sơ học sinh là bất cứ dữ kiện gì mà trực tiếp liên quan đến một học sinh có thể nhận diện được ngoài các dữ kiện
cá nhân (directory information), mà do Học khu lưu giữ hay được yêu cầu lưu giữ bởi một nhân viên Học khu trong khi làm nhiệm vụ của mình,
có thể là ghi nhận bằng cách viết tay, in, thu băng, quay phim, dùng phim nhỏ, hay các cách khác. Hồ sơ học sinh bao gồm hồ sơ y tế của học
sinh.
Viên chức có Trách nhiệm: Quản thủ Hồ sơ của Trường có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ học sinh ngay tại trường con quý vị. Còn các hồ sơ học
sinh lưu giữ ở văn phòng Học khu thì là trách nhiệm của Giám đốc về Dịch vụ Học sinh.
Địa điểm của Bản ghi nhận/Hồ sơ: Luật quy định rằng phải có một bản ghi nhận hay hồ sơ được lưu giữ cho bộ hồ sơ của mỗi học sinh mà sẽ liệt
kê tất cả các người, cơ quan, hay tổ chức mà yêu cầu hay nhận được các dữ kiện từ hồ sơ và lý do chính đáng của sự yêu cầu đó. Đối với các hồ
sơ được lưu giữ ở trường con quý vị, thì bản ghi nhận nằm tại văn phòng của Quản thủ hồ sơ (Registrar).
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Viên chức và Nhân viên Trường / Các Lý do Chính đáng về Giáo dục: Các viên chức và nhân viên trường mà được phép duyệt các hồ sơ học sinh
là các viên chức trường có lý do giáo dục chính đáng. Một viên chức trường là một người làm việc cho Học khu như là viên chức điều hành,
người giám sát, nhân viên có chứng nhận, hay nhân viên hỗ trợ (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn bởi, một nhân viên giáo dục bán chuyên
nghiệp, nhân viên y tế hay sức khỏe, và nhân viên an ninh của trường); một thành viên của hội đồng trường; một người hay công ty mà học khu
thuê để làm một việc đặc biệt (như luật sư, nhân viên kiểm toán, cố vấn y tế, cố vấn giáo dục hay chuyên gia trị liệu); các cơ quan công cộng khác
cung cấp dịch vụ cho học sinh, cũng như là nhân viên của các trường công hay hệ thống trường khác nơi mà các chương trình giáo dục được cung
cấp để dẫn đến việc tốt nghiệp trung học hay nơi mà một học sinh của Học khu muốn hay được bảo phải ghi danh học. Chỉ được phép có được hồ
sơ học sinh cho các hồ sơ mà người yêu cầu có lý do giáo dục chính đáng. Khi được yêu cầu, Học khu sẽ phổ biến hồ sơ học sinh mà không cần
sự đồng ý của các viên chức của học khu khác nơi mà học sinh muốn ghi danh học. Các lý do giáo dục chính đáng được nêu trong Luật Giáo dục
California đoạn 49076 và Chính sách của Ban Quản trị Học khu 5125.
Quyền được có hồ sơ và Duyệt qua / Xóa bỏ: Quý vị tuyệt đối có quyền đạt được bất cứ và tất cả hồ sơ học sinh liên quan đến con quý vị mà được
Học khu lưu giữ. Nếu quý vị muốn duyệt qua hồ sơ ở trường con quý vị thì xin liên lạc văn phòng Hiệu trưởng, hay nộp một đơn yêu cầu mà cho
biết loại hồ sơ mà quý vị muốn duyệt qua. Nếu quý vị muốn duyệt qua hồ sơ lưu giữ ở văn phòng Học khu thì xin liên lạc với Giám đốc Dịch vụ
Học sinh. Hiệu trưởng hay văn phòng Học khu có 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được sự yêu cầu để cung cấp hồ sơ. Khi một học sinh, mà
được Ban Quản trị hoãn lại việc bị đuổi học, hoàn tất thỏa đáng các điều được cho làm để cải thiện, thì Ban Quản trị có thể cho lệnh xóa bỏ bất cứ
hay tất cả hồ sơ của các sự tiến hành đuổi học. Nếu Hội đồng Giáo dục của Quận Cam cho lệnh ngược lại quyết định của Ban Quản trị Học khu
đuổi học học sinh, thì Hội đồng Quận có thể chỉ thị Ban Quản trị Học khu xóa bỏ hồ sơ của học sinh và các hồ sơ của Học khu có liên quan đến
các quyết định về đuổi học. Khi quý vị nộp giấy đổi ý sự thỏa thuận sau khi giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên hệ được khởi sự cung cấp cho
con quý vị thì Học khu không bị buộc phải sửa đổi các hồ sơ giáo dục của con quý vị để bỏ ra những điều liên quan đến việc con quý vị nhận
được giáo dục đặc biệt và các dịch vụ.
Nghi vấn về nội dung của hồ sơ: Quý vị có quyền đặt nghi vấn về nội dung của bất cứ hồ sơ nào của học sinh bằng cách viết đơn yêu cầu Học khu
trưởng của Học khu sửa đổi hay bỏ đi bất cứ dữ kiện nào được ghi vào các hồ sơ trên văn bản liên quan đến con quý vị mà quý vị cho là: (1)
không chính xác, (2) sự kết luận hay suy luận là của cá nhân mà không có bằng chứng, (3) một kết luận hay suy luận nằm ngoài lãnh vực chuyên
môn của người quan sát, (4) không dựa trên sự quan sát cá nhân của một người được nêu tên với thời gian và nơi chốn của sự quan sát được ghi
nhận, (5) đưa đến sự hiểu lầm, hay (6) vi phạm sự riêng tư hay các quyền khác của học sinh.
Chi phí in bản sao: Quý vị có thể nhận được các bản sao của hồ sơ con quý vị với giá là 30 cents cho mỗi trang.
Điều nêu lên và Đáp lại các biện pháp kỹ luật: Khi mà các dữ kiện được cho vào hồ sơ của học sinh liên quan đến bất cứ biện pháp kỹ luật nào
đối với con quý vị, thì quý vị có quyền viết phát biểu của mình hay một sự đáp lại liên quan đến biện pháp kỹ luật để cho vào hồ sơ học sinh của
con quý vị.
Học khu cho phổ biến các dữ kiện về học sinh (directory information) chiếu theo luật tiểu bang và liên bang
Đạo luật về Riêng tư và Quyền Giáo dục cho Gia đình (FERPA) đòi hỏi các học khu, trừ vài ngoại lệ, phải có giấy đồng ý của phụ huynh trước
khi phổ biến các dữ kiện mà có thể nhận diện được cá nhân học sinh từ các hồ sơ của con họ. Tuy nhiên, các học khu có thể phổ biến “các dữ
kiện về học sinh” (directory information) được ấn định phù hợp mà không cần có giấy đồng ý, trừ phi phụ huynh đã viết giấy cho Học khu biết
trước là không đồng ý. Các “dữ kiện về học sinh” bao gồm tên, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, sắc tộc, sự tham gia vào các sinh hoạt của trường, các
ngày đi học, các danh dự và giải thưởng của trường, vùng, tiểu bang và/hay toàn quốc (bao gồm điểm trung bình GPA ở trường, danh sách danh
dự và/hay giải thưởng ở lễ ra trường) của học sinh, và chiều cao và sức nặng của các thể tháo gia.
Mục đích chính của các dữ kiện về học sinh là cho phép Học khu cho một số tin tức vào các ấn phẩm của trường. Các thí dụ bao gồm: Tấm quảng
cáo có vai thủ của học sinh trong một kịch phẩm; Sách lưu niệm hàng năm; Danh sách danh dự hay các danh sách khen thưởng học vấn khác; Các
chương trình tốt nghiệp; và Danh sách các sinh hoạt thể thao, có ghi chiều cao và sức nặng của các đội viên. Các dữ kiện về học sinh, mà thông
thường không được coi như có hại hay vi phạm sự riêng tư nếu được cho phổ biến, cũng có thể được phổ biến cho các tổ chức ở bên ngoài mà
không cần có giấy đồng ý trước của phụ huynh. Các tổ chức bên ngoài bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn bởi, các công ty sản xuất nhẫn ra
trường hay các sổ lưu niệm và các báo khi/nếu họ yêu cầu có các danh sách tên các học sinh ra trường.
Hơn nữa, luật liên bang đòi hỏi các học khu phải cung cấp cho các nhân viên tuyển quân, khi được yêu cầu, ba loại dữ kiện về học sinh là – tên,
địa chỉ, và điện thoại – trừ khi phụ huynh đã cho học khu biết rằng họ không muốn các dữ kiện của con họ được cho phổ biến mà không có giấy
đồng ý trước của họ. Các sự đòi hỏi được luật quy định này nằm trong Đoạn 9528 của luật ESEA (20 U.S.C. 7908), như được sửa đổi bởi Luật
Không Trẻ em nào được Bỏ quên của năm 2001, và Đạo luật Cho phép vì Quốc phòng cho Năm Tài chánh 2002, pháp luật mà cung cấp tài trợ
cho các lực lượng quân sự Quốc gia.
Phụ huynh có quyền “chọn không cho” (opt out), tức là không cho dữ kiện về học sinh được phổ biến cho các cơ quan ở ngoài các hệ thống giáo
dục. Tiến trình cho việc “chọn không cho” phổ biến dữ kiện học sinh và mẫu đơn sẽ được bỏ vào xấp giấy tờ để ghi danh vào mùa hè và cũng có
trên mạng của học khu (www.hbuhsd.edu). Đơn yêu cầu “chọn không cho” (opt out) hay là không cho phổ biến dữ kiện của học sinh phải được
nộp cho trường nhà của con quý vị trễ nhất là 30 tháng 9, 2018. Các yêu cầu trước đó mà đã “chọn không cho” sẽ vẫn có hiệu lực trừ phi phụ
huynh hay giám hộ viết thư để thay đổi.
Luật về các Quyền Bảo vệ Học sinh được sửa đổi (PPRA), 20 U.S.C. § 1232h, quy định rằng học khu này phải báo cho quý vị biết và đạt sự đồng
ý hay cho quý vị chọn cho con mình không tham gia vào một số sinh hoạt của trường. Các sinh hoạt này bao gồm sự thăm dò học sinh, phân tích,
hay thẩm định mà liên quan đến một trong tám lãnh vực sau hay nhiều hơn (“các thăm dò tin tức được bảo vệ”):
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sự liên quan hay lòng tin về chính trị của học sinh hay của phụ huynh học sinh;
Các vấn đề tâm thần hay tâm lý của học sinh hay của gia đình học sinh;
Thái độ tình dục;
Thái độ bất hợp pháp, phản xã hội, tự buộc tội, hay hạ mình;
Các đánh giá chỉ trích các người khác mà người trả lời có liên hệ gia đình mật thiết;
Các mối liên hệ đặc quyền pháp lý được công nhận, như với luật sư, bác sĩ, hay mục sư;
Các sự hành đạo, liên hệ hay tín ngưỡng của học sinh hay của phụ huynh học sinh; hay
Thu nhập, trừ khi được luật quy định để xác định việc hội đủ điều kiện cho một chương trình.

Khi có lịch trình các sinh hoạt thăm dò thì học khu này sẽ cung cấp cho phụ huynh, trong khoảng thời gian hợp lý trước khi thực hiện các sự thăm
dò và sinh hoạt đó, thông báo về các thăm dò và sinh hoạt đó. Phụ huynh được phép duyệt qua các thăm dò đó và không cho con mình tham gia
bất cứ sự thăm dò nào.
Học khu Trung học Huntington Beach có tiếng về các chương trình rất tốt và thỉnh thoảng, một số hình thức truyền thông, bao gồm hình và video
của học sinh trong các sinh hoạt của trường có thể xuất hiện trên báo chí hay trên các trang mạng nói về các sự kiện này. Nếu như quý vị không
muốn hình con mình xuất hiện trên phương tiện truyền thông địa phương thì xin báo cho ban điều hành của trường bằng cách điền một lời để
không phải xuất hiện trên phương tiện truyền thông và sau đó báo cho con quý vị biết. Có thể tìm thấy các tin tức chi tiết về chính sách sử dụng
kỹ thuật ở trang mạng http://www.hbuhsd.edu trong mục ghi danh (registration) nằm ở trong mục học sinh và gia đình (students and families) ở
trang nhà chính.


Khi nhận được giấy bác sĩ có ghi rằng học sinh không thể đi học trong tám tuần hay nhiều hơn, thì y tá của trường sẽ sắp xếp để có một
buổi họp để thẩm định xem việc dạy học ở nhà có phù hợp hay không.



Có các chương trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt chiếu theo luật tiểu bang. Các phụ huynh có
quyền khởi sự việc gửi đến để thẩm định để nhận dạng các học sinh (từ 0 đến 21 tuổi) mà có thể cần được thẩm định cho các dịch vụ hay
sự giúp thích nghi của giáo dục đặc biệt chiếu theo Đoạn 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973. Phụ huynh sẽ nhận được thư thông báo
về bất cứ sự thẩm định nào để xác định việc hội đủ điều kiện trước khi được xếp lớp, mỗi khi có sự thay đổi trong chương trình được đề
nghị, và trong lúc có tiến trình IEP (Chương trình Giáo dục Cá nhân).



Có thể có sự cố vấn ngắn hạn cho cá nhân và nhóm để đối phó với các quan tâm xã hội và cảm xúc của học sinh. Để có thêm tin tức, xin
liên lạc Cố vấn viên, Tâm lý gia Hỗ trợ Học sinh hay Tâm lý gia ở Trường.



Các học sinh nằm nhà thương vì một thương tật tạm thời sẽ trở thành cư dân của học khu mà có nhà thương tọa lạc; phụ huynh có trách
nhiệm báo cho học khu thuộc khu vực nhà thương này và học sinh sẽ được cung cấp một sự giảng dạy cá nhân.



Học khu Trung học Huntington Beach tham gia vào Medi-Cal, là một chương trình công cộng của California (được tài trợ thông qua
chương trình liên bang Medicaid) mà trả chi phí cho các dịch vụ sức khỏe cho các cư dân có thu nhập thấp. Tiền hoàn lại từ Medi-Cal
giúp hỗ trợ các dịch vụ sức khỏe và y tế mà mỗi trường cung cấp cho các học sinh. Hai chương trình gắn liền với dịch vụ này về tài
chánh là Medi-Cal Administrative Activities hay MAA (Hoạt động Điều hành của Medi-Cal) và Local Education Agency (LEA) MediCal billing (bộ phận gửi hóa đơn Medi-Cal của Cơ quan Giáo dục Địa phương). Thông qua MAA, Học khu Trung học Huntington
Beach xin hoàn tiền cho các hoạt động hành chánh bao gồm việc quảng bá y tế và thông qua LEA, Học khu này xin hoàn tiền cho các
dịch vụ trực tiếp mà các nhân viên có bằng hành nghề ở trường (như y tá, tâm lý gia, và chuyên gia về nói và ngôn ngữ) cung cấp. Nếu
quý vị có thêm câu hỏi về việc gửi hóa đơn của MAA và LEA thì liên lạc với Phụ tá Học khu trưởng về Thương vụ (Assistant
Superintendent of Business). Nếu quý vị muốn có các tin tức để có bảo hiểm sức khỏe lệ phí thấp hay miễn phí thì xin liên lạc
Children’s Health Initiative ở số (714) 246-8737.

Phụ huynh có các quyền sau:
 Nhận được thư thông báo và/hay buổi họp với giáo viên khi học sinh có nguy cơ rớt một môn (EC 49068)
 Được thông báo thành quả của các bài thi tiêu chuẩn của con họ
 Yêu cầu để con họ không tham dự các bài thi thành tích của toàn tiểu bang
 Liên lạc với Tâm lý gia của Trường để có sự thẩm định nếu lo ngại rằng con họ có thể có các khó khăn để học tập
 Yêu cầu có tin tức về phẩm chất của các giáo viên và nhân viên bán chuyên nghiệp của con họ
 Yêu cầu để học sinh được cho vào Giáo dục Thay thế
 Tham gia vào các buổi tư vấn và các quyết định liên quan đến tư vấn về nghề nghiệp và việc chọn lựa lớp.
Phụ huynh của học sinh ghi danh học ở một trường mà nhận trợ cấp Title I thì có thêm quyền sau đây:
 Được thông báo nếu con họ được giao cho, hay được dạy trong 4 tuần liên tục hay nhiều hơn bởi một giáo viên không có phẩm chất
cao/để hợp thức với NCLB (Luật Không Trẻ em nào được Bỏ quên)
 Được thông báo về các chương trình của Title I và cơ hội được tham dự các buổi họp về các chương trình này
 Nhận được thông báo cho các chính sách về sự tham gia của phụ huynh ở học khu và trường và, đối với ai có con học ở một trường mà
nhận được tài trợ Title I, thì được tham gia vào việc khai triển, xét lại và/hay duyệt lại các chính sách đó
Các y tá có phép hành nghề mà làm việc cho học khu như là Y tá cho Trường có thể cho các thứ thuốc được chấp thuận, xác định, không cần toa
bác sĩ để học sinh dùng mà phụ huynh đã ký giấy cho phép trên Thẻ Y tế Khẩn cấp (Emergency Medical Card) cho phép y tá làm theo như vậy.
Sẽ không được cho dùng thứ thuốc nào trừ phi thông qua thủ tục được quy định sau khi tham vấn với bác sĩ có phép hành nghề. Sau đây là danh
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sách được chấp thuận cho các thứ thuốc không cần toa bác sĩ: acetaminophen (thuốc viên giảm đau), ibuprofen (thuốc viên giảm đau), loratadine
(thuốc viên trị dị ứng), diphenhydramine (thuốc viên/kem trị dị ứng), thuốc trơn không hiệu chống vi trùng, thuốc uống không hiệu giúp thông
mũi (viên), thuốc không hiệu chống tiết acid (viên), kẹo viên không hiệu chống ho, thuốc viên/xịt không hiệu trị đau cổ, thuốc trơn không hiệu
hydrocortisone (0.5-1%), thuốc bôi ngoài không hiệu trị đau răng, nước không hiệu dùng cho trồng kính cho vào mắt, bông gòn không hiệu trị vết
côn trùng cắn, thuốc trơn không hiệu để băng bó, nước muối, isopropyl alcohol (an-côn), hydrogen peroxide (sát trùng).
Y tá của trường có thể cho học sinh dùng epinephrine 0.3mg (EpiPen Auto-injector/ống chích tự động EpiPen) nếu đang có một phản ứng dị ứng
nguy hiểm đến tính mạng trong khi ở trường. Học sinh phải được phép của phụ huynh trên thẻ y tế khẩn cấp (emergency medical card). Các cách
thức cho dùng epinephrine do Sở Giáo dục Quận Cam cung cấp và được bác sĩ của học khu ký tên.
Chiếu theo luật tiểu bang và liên bang, hút thuốc và dùng thuốc lá là bị cấm ở tất cả mọi cơ sở của trường và học khu. Việc cấm đoán này được áp
dụng cho tất cả nhân viên, học sinh, khách và các người khác ở bất cứ sinh hoạt nào hay sự kiện thể thao nào ở trên phần đất do học khu làm chủ,
cho thuê, hay do học khu mướn.
Sự an toàn ở trường học và sự Hà hiếp (New BP 5144.3)
Học khu Trung học Huntington Beach có chính sách “tuyệt đối không dung túng” vũ khí, bán ma túy, các hành vi hung bạo, bao gồm hà hiếp và
đe dọa nghiêm trọng. Tất cả những người vi phạm sẽ được đối phó một cách nghiêm nhặt và sẽ bị xét cho việc bị đuổi học. Hơn nữa, Hội đồng
Quản trị thông qua một chính sách liên quan đến sự hà hiếp dựa trên Luật Giáo dục California được ban hành tháng 7, 2012. “Hà hiếp” có nghĩa
là một hành động hay một thái độ bằng lời hay thể chất nghiêm trọng và lan tràn, bao gồm việc truyền đạt bằng cách viết hay hành động thông qua
điện tử. Bất cứ nhân viên nào biết về các hành động này hay các hành động này được chứng kiến, thì phải báo cho viên chức điều hành tại trường
càng sớm càng tốt để có các biện pháp cấp thời được thực thi nhằm can thiệp và có các cuộc điều tra. Sự than phiền chính thức phải được gửi đến
Phụ tá Học khu trưởng, về Dịch vụ Giáo dục.
Thông cáo bất kỳ thị
Học khu Trung học Huntington Beach cấm, ở bất cứ trường nào hay ở sinh hoạt của trường nào của học khu, sự kỳ thị bất hợp pháp, bao gồm sự
sách nhiễu, sự đe dọa, và sự hà hiếp do kỳ thị, mà nhắm đến bất cứ học sinh nào bởi bất cứ ai, dựa trên các điều sau đây của học sinh, cho dù là
thật sự hay nhận thấy: chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, sắc tộc, sự nhận dạng một nhóm sắc tộc, tuổi, tôn giáo, tình trạng
hôn nhân hay cha mẹ, khuyết tật thể chất hay tâm thần, phái tính, phương hướng tình dục, giới tính, sự nhận dạng về giới tính, hay sự biểu hiện
hay sự kết hợp giới tính với một người hay nhóm mà có một hay nhiều hơn các đặc tính này cho dù là thật sự hay được nhận thấy. Đề mục IX của
các Luật được Sửa đổi của Luật Giáo dục năm 1972 (liên quan tới phái tính), Đoạn 504 của Luật Phục hồi năm 1973 (liên quan tới khuyết tật), và
Luật Cấm Kỳ thị về Tuổi tác năm 1975 (liên quan tới tuổi). Chính sách không kỳ thị này được áp dụng cho việc thu nhận và cho sự tham gia vào,
và sự đối xử và việc làm ở, các chương trình và sinh hoạt của Học khu kể cả giáo dục huấn nghiệp. Nếu có thắc mắc liên quan tới các chính sách
về cơ hội bình đẳng, việc nộp đơn khiếu nại, hay để xin một bản về các thủ tục khiếu nại, xin liên lạc với:
Assistant Superintendent of Human Resources (Phụ tá Học khu trưởng về Nhân dụng), 5832 Bolsa Avenue, Huntington Beach, CA 92649, Điện
thoại: (714) 903-7000
Thủ tục khiếu nại đồng nhất
Học khu Trung học Huntington Beach có trách nhiệm chủ yếu là bảo đãm sự tuân thủ các luật và điều lệ của tiểu bang và liên bang mà
có thể áp dụng được và đã lập ra các thủ tục để giải quyết các cáo buộc về sự kỳ thị bất hợp pháp và các sự khiếu nại mà cáo buộc có sự vi phạm
các luật của tiểu bang và liên bang mà chi phối các chương trình giáo dục. Học khu Trung học Huntington Beach sẽ điều tra và cố gắng giải quyết
các sự khiếu nại bằng cách dùng các chính sách và thủ tục mà được biết là các Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất [Uniform Complaint Procedures
(UCP)] mà được ban quản trị địa phương của chúng ta thông qua. Các sự khiếu nại về việc kỳ thị bất hợp pháp có thể được dựa trên các đặc tính
thực sự hay được nhận thấy. Học khu Trung học Huntington Beach cấm, ở bất cứ trường nào hay ở sinh hoạt nào của trường của học khu, sự kỳ
thị bất hợp pháp, bao gồm sự sách nhiễu, sự đe dọa, và sự hà hiếp do kỳ thị, mà nhắm đến bất cứ học sinh nào bởi bất cứ ai, dựa trên các điều sau
đây của học sinh, cho dù là thật sự hay nhận thấy: chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, sắc tộc, sự nhận dạng một nhóm sắc
tộc, tuổi, tôn giáo, tình trạng hôn nhân hay cha mẹ, khuyết tật thể chất hay tâm thần, phái tính, phương hướng tình dục, giới tính, sự nhận dạng về
giới tính, hay sự biểu hiện hay sự kết hợp giới tính với một người hay nhóm trong bất cứ chương trình hay sinh hoạt nào mà nhận được các phúc
lợi từ sự trợ cấp tài chánh liên bang. Các học khu bị cấm không được yêu cầu các học sinh trả lệ phí, đặt tiền cọc hay trả các thứ tiền khác để có
thể tham gia vào một sinh hoạt giáo dục, trừ phi được luật cho phép, và việc nộp đơn khiếu nại các sự vi phạm bị cáo buộc bằng cách dùng các thủ
tục khiếu nại đồng nhất (Luật Giáo dục 49013). Các Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất (UCP) phải được dùng khi giải quyết các sự khiếu nại mà cáo
buộc là có sự không tuân thủ các luật tiểu bang và/hay liên bang.
Người khiếu nại có quyền kháng cáo quyết định của Học khu Trung học Huntington Beach lên Bộ Giáo dục California bằng cách nộp
một văn bản kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định của học khu này. Các người khiếu nại có quyền dùng bất cứ phương
cách nào của luật dân sự mà có thể có sẵn chiếu theo các luật của tiểu bang hay liên bang về sự kỳ thị, nếu có thể áp dụng được, và sự kháng cáo
theo đúng Luật Giáo dục Đoạn 262.3.
Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất William
Học khu phải dùng các thủ tục sau đây để điều tra và giải quyết các khiếu nại khi khiếu nại cáo buộc bất kỳ điều gì sau đây đã xảy ra:
(Luật Giáo dục 35186)
1. Sách học và tài liệu giảng dạy, khi mà học sinh, kể cả các Học sinh Học tiếng Anh, không có các sách hay tài liệu giảng dạy hay các
sách do học khu cho dạy hay các tài liệu khác được quy định để giảng dạy trong lớp mà không đi theo đúng với các tiêu chuẩn.
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2.
3.
4.

Thiếu giáo viên hay bổ nhiệm không đúng, khi mà không có một giáo viên được bổ nhiệm vào một lớp hay giáo viên không có các
chứng nhận hành nghề hay sự thông thạo về môn học để dạy một lớp.
Các cơ sở, khi mà điều kiện gây sự khẩn cấp hay sự nguy hại cấp bách cho sức khỏe hay an toàn của các học sinh hay nhân viên, hay
một nhà vệ sinh của trường không được chùi rửa, bảo trì, và được mở.
Giảng dạy cấp bách và các dịch vụ về bài thi tốt nghiệp trung học cho học sinh, kể cả Học sinh Học tiếng Anh, mà đã không đậu bài thi
tốt nghiệp trung học trễ nhất vào cuối năm lớp 12 và không được cung cấp cơ hội để có sự giảng dạy và dịch vụ cấp bách. (Một học sinh
có quyền hưởng 2 niên học liên tục để có sự can thiệp cấp bách sau khi lớp của mình đã tốt nghiệp hay cho đến khi học sinh đậu được cả
hai phần của bài thi).

Có các đơn cho Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất và Khiếu nại Willliams ở trường hay trên trang mạng www.hbuhsd.edu. Nếu có câu hỏi hay khiếu
nại, xin liên lạc: Phụ tá Học khu trưởng về Dịch vụ Giáo dục, Học khu Trung học Huntington Beach, 5832 Bolsa Avenue, Huntington Beach, CA
92649, Điện thoại: (714) 903-7000, x504401.
Khiếu nại về các nhân viên
Nếu có khiếu nại về các nhân viên của trường thì hãy khiếu nại thẳn
g với người mà mình muốn khiếu nại. Nếu không được giải quyết ở mức độ
này, thì phải viết thư khiếu nại và gửi tới người giám sát trực tiếp của nhân viên đó hay tới Hiệu trưởng. Các viên chức này sẽ cố gắng giải quyết
sự khiếu nại thật sớm. Nếu không viết thư khiếu nại thì học khu sẽ xem đó là bãi bỏ sự khiếu nại.
Khiếu nại về sách nhiễu tình dục
Học khu sẽ không dung túng một học sinh hay một nhân viên nào của học khu sách nhiễu tình dục một học sinh hay một nhân viên nào khác. Bất
cứ học sinh hay nhân viên nào bị xét là có tội về việc sách nhiễu tình dục thì sẽ bị kỹ luật. Hội đồng quản trị học khu khuyến khích các học sinh
hay nhân viên hãy tức thì báo cáo các vấn đề sách nhiễu tình dục tới hiệu trưởng hay người được chỉ định. Học khu trưởng hay người được chỉ
định sẽ tức thời điều tra mỗi trường hợp về sách nhiễu tình dục theo một cách thức nhằm bảo đảm sự riêng tư của các người liên quan tới việc này.
Học sinh không bắt buộc, trong bất cứ trường hợp nào, phải dàn xếp việc khiếu nại này trực tiếp với người đã sách nhiễu tình dục mình.
Học khu công nhận và tôn trọng các quyền về sự riêng tư của học sinh và nhân viên. Sự khiếu nại của bất cứ hình thức nào cũng sẽ được điều tra
theo phương cách nhằm bảo vệ sự kín mật của các người liên quan và các dữ kiện. Bất cứ một sự trả thù nào do sự nộp đơn khiếu nại, sự báo cáo
về việc kỳ thị hay sách nhiễu, hay sự tham gia vào thủ tục khiếu nại đều bị tuyệt đối nghiêm cấm. Nếu có thắc mắc về luật và các điều lệ liên
bang liên quan đến sự bất kỳ thị trong giáo dục hay về sự tuân hành của Học khu theo các điều lệ đó thì cũng có thể liên lạc với:
Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 221 Main Street, Suite 1020, San Francisco, California 94105
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Hạnh kiểm
Ban Quản trị nhìn nhận rằng quyền của các học sinh ở các trường của chúng ta phải được bảo vệ để tránh các ảnh hưởng không tốt của
những người chung quanh chúng khi những người này không thể thực hiện được và duy trì các tiêu chuẩn thỏa đáng của một cư dân tốt.
Các học sinh, về phần mình, bắt buộc phải tuân thủ các sự kiểm soát của trường được lập ra để bảo vệ các quyền của tất cả mọi người.
Thông qua Học khu trưởng, tất cả các nhân viên có trách nhiệm cho hạnh kiểm và sự kiểm soát phù hợp các học sinh trong khi ở dưới sự
giám thị hợp pháp của trường. Ban quản trị sẽ hỗ trợ tất cả các nhân viên thi hành phận sự trong khuôn khổ của chính sách của học khu.

Quyền và trách nhiệm của phụ huynh
Các quyền của phụ huynh/giám hộ của các học sinh của học khu bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn bởi các điều sau đây:
1.

Được quan sát, trong vòng một thời gian hợp lý sau khi có yêu cầu, một lớp học mà con họ học trong đó hay nhằm mục đích chọn
trường để cho con họ sẽ ghi danh học. Các thủ tục và điều lệ sau đây được thiết lập để tạo dễ dàng cho các buổi viếng thăm trong
ngày học bình thường:
A.

Để bảo đãm sự gián đoạn tối thiểu cho chương trình giảng dạy, các buổi viếng thăm trong giờ học phải được chấp thuận
ít nhất là 24 giờ trước đó bởi hiệu trưởng hay người được chỉ định.

B.

Tất cả các người đến viếng thăm phải đăng ký trước ở văn phòng trường. Hiệu trưởng hay người được chỉ định có thể đi
kèm theo người đến viếng để đến lớp.

C.

Vì sự an toàn và an ninh của trường, hiệu trưởng hay người được chỉ định có thể thiết kế một phương tiện để nhận dạng
mà có thể thấy được cho các người đến viếng trường.

D.

Giáo viên mà được phụ huynh đến viếng phải tiếp tục giảng dạy. Người đến viếng phải cẩn thận để không làm rộn lớp
học.

E.

Nếu như muốn có một buổi hội thảo, thì phải lập một cái hẹn với giáo viên trong thời gian không có dạy.

2.

Được gặp giáo viên của học sinh và hiệu trưởng của trường mà học sinh theo học trong vòng thời gian hợp lý từ khi họ yêu cầu.

3.

Dưới sự giám thị của các nhân viên học khu, được tình nguyện thời gian và các sự trợ giúp của họ để cải tiến trường ốc và các
chương trình của trường, kể cả, nhưng không chỉ giới hạn bởi việc trợ giúp trong lớp với sự chấp thuận, và dưới sự giám sát trực
tiếp của giáo viên.

4.

Phải được thông báo đúng lúc nếu như con họ vắng mặt ở trường mà không có phép.

5.

Nhận được các kết quả về thành quả của con họ và thành quả của trường cho các bài thẩm định theo tiêu chuẩn và bài thẩm định
cho toàn tiểu bang.

6.

Được yêu cầu một trường đặc trưng cho con họ và nhận được sự trả lời từ học khu.

7.

Có được một môi trường học đường cho con họ mà phải an toàn và hỗ trợ cho học vấn.

8.

Được xem xét các tài liệu của giáo trình của các lớp mà con họ theo học.

9.

A.

Phụ huynh/giám hộ có thể xem xét, trong một khoảng thời gian hợp lý, tất cả các tài liệu giảng huấn phụ trội chính và các
bài thẩm định mà giáo viên của lớp lưu trữ, bao gồm các sách học, tài liệu hướng dẫn của giáo viên, phim, băng thu và
phần mềm điện tử.

B.

Khi phụ huynh yêu cầu, mỗi trường phải cho phụ huynh/giám hộ và các người khác, một bản mô tả cho mỗi môn học,
bao gồm các tựa đề, mô tả và các mục đích giảng huấn cho môn học đó. Trường có thể tính một lệ phí mà không vượt
quá giá tiền để in bản sao đó.

Phải được thông báo về tiến bộ của con họ ở trường và nhân viên phù hợp ở trường mà họ có thể liên lạc nếu như có vấn đề xảy
ra cho con họ.

10. Có được các hồ sơ học đường của con họ.
11. Nhận được các tin tức liên quan đến các tiêu chuẩn thành quả học vấn, sự thông thạo hay kỹ năng mà con họ được mong đợi phải
đạt được.
12. Được thông báo trước về các nội quy trường, các chính sách về việc vắng mặt/có mặt, nội quy về quần áo và thủ tục để viếng
trường.
13. Được nhận tin tức về bất cứ một thẩm định tâm lý nào mà trường thực hiện có liên quan đến con họ và được từ chối việc cho làm
thẩm định.
14. Được từ chối để nộp hay tham gia bất cứ sự thẩm định, phân tích, đánh giá hay theo dõi chất lượng hay tính cách của đời sống ở
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nhà của học sinh; bất cứ hình thức nào về việc sàn lọc hay thẩm định phụ huynh; bất cứ chương trình tư vấn nào ở nhà mà không
thuộc học vấn; việc huấn luyện phụ huynh; hay bất cứ kế hoạch dịch vụ giáo dục nào của gia đình mà được quy định.
15. Được tham gia như là một thành viên vào ủy ban cố vấn của phụ huynh, hội đồng của trường hay nhóm lãnh đạo quản lý ở trường
chiếu theo bất cứ luật và điều lệ nào có tác động đến việc trở thành thành viên ở các tổ chức này.
Các Quyền và Trách nhiệm của Phụ huynh (tiếp tục)
16. Được hỏi bất cứ điều gì trong hồ sơ của con họ mà phụ huynh/giám hộ cảm thấy là không chính xác hay sai lạc hay có sự vi phạm
sự riêng tư và được một sự trả lời của trường.
Học khu trưởng hay người được chỉ định phải đạt được văn bản đồng ý của phụ huynh mà phụ huynh phải hiểu rõ trước khi thẩm định một
học sinh về hành vi, tâm thần hay cảm xúc. Một sự đồng ý tổng quát, bao gồm sự đồng ý về y tế mà được dùng để chấp thuận cho vào hay
tham gia vào giáo dục đặc biệt hay chương trình để cải tiến hay một sinh hoạt bình thường ở trường, sẽ không cấu thành một sự đồng ý trên
văn bản cho các mục đích này.
Tất cả các học sinh phải có quyền đạt được sự chăm sóc ý tế được bảo mật hay sự tư vấn được bảo mật liên quan đến chẩn đoán hay trị liệu
cho một vấn đề liên quan đến ma túy hay rượu, hay trị liệu hay tư vấn cho sức khỏe tâm thần mà không cần nhập viện, mà không cần sự
đồng ý của phụ huynh/giám hộ của chúng.
Học khu trưởng hay người được chỉ định phải bảo đãm rằng các nhân viên học khu hiểu các quyền của phụ huynh /giám hộ mà luật và chính
sách của Ban quản trị cung cấp và phải làm theo các cách có thể chấp nhận được mà tôn trọng các quyền này.
Thêm nữa, nếu như một trường đã khai triển một kế hoạch cho trường chiếu theo Chương trình Thúc đẩy Học sinh và Duy trì ở Trường
(School-Based Pupil Motivation and Maintenance Program) và Đạo luật Hồi phục việc Học sinh Bỏ học (Dropout Recovery Act), hay bất cứ
chương trình giáo dục phân loại nào của tiểu bang hay liên bang, thì kế hoạch phải bao gồm các cơ hội để các phụ huynh/giám hộ có quan
tâm tham gia vào các chương trình phát triển chuyên môn do trường nơi con họ theo học cung cấp.
Học khu trưởng hay người được chỉ định phải bảo đãm rằng phụ huynh/giám hộ nhận được thông báo về các quyền của họ chiếu theo luật.
Các viên chức của trường hay nhân viên công lực có thẩm quyền để điều tra hay can thiệp các trường hợp bị nghi là hành hạ trẻ em.
Phụ huynh/giám hộ có thể hỗ trợ môi trường học vấn của con họ bằng cách:
1.

Theo dõi sự có mặt/vắng mặt của con họ.

2.

Bảo đãm rằng bài làm ở nhà được hoàn tất và được nộp đúng lúc.

3.

Khuyến khích con họ tham gia vào các sinh hoạt ngoại khóa và đồng khóa.

4.

Theo dõi và quy định việc con họ xem truyền hình.

5.

Làm việc với con họ ở nhà trong các sinh hoạt học vấn phụ thêm vào việc học trong lớp.

6.

Tình nguyện trong các lớp của con họ hay trong các sinh hoạt khác ở trường.

7.

Tham gia vào các quyết định liên quan đến giáo dục của con họ hay toàn chương trình của trường nếu phù hợp.

Việc đi học đều đặn và Ngoại lệ
Học khu trưởng và/hay người đại diện được chỉ định phải có trách nhiệm lập ra các luật và điều lệ để bảo đãm rằng có các thủ tục đồng nhất
để tính toán sự có mặt/vắng mặt ở các trường trong học khu.
Các nhân viên của học khu phải có trách nhiệm thi hành các luật lệ về việc cưỡng bách đi học và:
1.

Làm mọi nỗ lực để thấy rằng các học sinh đi học.

2.

Truyền đạt với phụ huynh/giám hộ về việc học sinh phải tuân thủ theo đúng luật.

3.

Có hành động thích nghi đối với các học sinh vi phạm luật quy định. .

Ban quản trị đòi hỏi các học sinh phải dự lớp và phải có trách nhiệm cho các sinh hoạt và bài làm cho lớp. Ban quản trị hơn nữa hỗ trợ khái
niệm về việc các học sinh phải đi học đều đặn cho đến khi tốt nghiệp.

Miễn việc học sinh dự lớp
Mỗi học sinh, cho đến khi 18 tuổi, là bị bắt buộc phải đi học toàn thời gian. (Luật Giáo dục 48200)
Học khu trưởng hay người được chỉ định có thể miễn việc bắt buộc đi học cho một học sinh theo như luật định và dựa trên lợi ích tốt nhất cho
học sinh. Các sự miễn này không được dùng để loại một học sinh ra khỏi trường vì các mục đích kỹ luật.
Khi cần, Học khu trưởng hay người được chỉ định có thể yêu cầu một học sinh hay phụ huynh/giám hộ của mình nộp một văn bản có viết
rằng học sinh thỏa mãn một trong các điều kiện được xác định trong luật và điều lệ hành chánh mà theo đó việc miễn được cho phép.

Bị loại ra khỏi trường không cho học
Ban quản trị nhìn nhận rằng có thể có những trường hợp mà việc loại ra một số học sinh là cần thiết bởi vì sự hiện diện của chúng ở trường
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thể hiện một sự nguy hiểm rõ rệt và hiện hữu cho tính mạng, an toàn và sức khỏe của các học sinh hay nhân viên trường.
Các trẻ em có thể bị loại khỏi không cho học ở các trường của học khu này vì các lý do được xác định trong Luật Giáo dục.
(cf. 5114 - Cho nghĩ học tạm và Đuổi học/ Thủ tục Quy định)

LUẬT GIÁO DỤC
Đoạn 48205

48205. (a) Bất kể Đoạn 48200, một học sinh được cho phép nghĩ học khi sự vắng mặt là:
(1) Do học sinh bị bệnh.
(2) Do sự cách ly theo chỉ định của viên chức y tế của quận hay thành phố.
(3) Nhằm có được các dịch vụ y tế, răng, đo mắt, hay chỉnh xương.
(4) Nhằm dự đám tang của một thành viên của gia đình trực tiếp của học sinh, miễn là không quá một ngày nếu như là ở California và
không quá ba ngày nếu như là ở ngoài California.
(5) Nhằm dự bội thẳm đoàn theo như luật quy định.
(6) Do bị bệnh hay có hẹn bác sĩ trong các giờ học của một trẻ em mà học sinh là phụ huynh giữ trẻ em đó.
(7) Do các lý do riêng mà có thể biện minh được, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn bởi, việc phải ra tòa, dự đám tang, quan sát một
ngày lễ của đạo của học sinh, dự các buổi tịnh tâm theo đạo mình, dự một buổi hội thảo việc làm, hay dự buổi hội thảo giáo dục về tiến trình
lập pháp hay tư pháp mà một tổ chức vô vụ lợi cung cấp khi mà sự vắng mặt của học sinh là do phụ huynh hay giám hộ viết thư xin phép và
được hiệu trưởng hay người đại diện được chỉ định chấp thuận chiếu theo các tiêu chuẩn đồng nhất được ban quản trị lập ra.
(8) Nhằm phục vụ như một thành viên của ban quản trị khu vực bầu cử chiếu theo Đoạn 12302 của Luật Bầu cử.
(9) Nhằm có thời gian với một thành viên trong gia đình trực tiếp của học sinh, mà đang phục vụ trong quân đội, như được định nghĩa
trong đoạn 49701, và đã được gọi phục vụ, đang nghĩ phép, hay đã trở về, gửi đi chiến trận hay trong vai trò hỗ trợ chiến đấu. Các lần nghĩ
được cho phép dựa trên đoạn văn này phải được cho phép cho một khoảng thời gian mà được xác định tùy vào học khu trưởng của học khu.
(10) Nhằm dự lễ nhập quốc tịch Mỹ của học sinh.
(b) Một học sinh vắng mặt ở trường chiếu theo đoạn này phải được cho phép hoàn tất tất cả các bài làm và bài kiểm đã bị mất trong
thời gian vắng mặt mà có thể được cung cấp một cách hợp lý và, khi hoàn tất thỏa đáng trong vòng một khoảng thời gian hợp lý, phải nhận
được tín chỉ đầy đủ. Giáo viên của lớp mà học sinh vắng mặt phải xác định cho hợp lý xem bài kiểm và bài làm nào là tương đương, nhưng
không cần phải giống y, các bài bài kiểm và bài làm mà học sinh thiếu trong lúc vắng mặt.
(c) Nhằm mục đích cho đoạn này, việc dự các buổi tịnh tâm tôn giáo không được quá bốn tiếng cho mỗi học kỳ.
(d) Các sự vắng mặt chiếu theo đoạn này được coi như các sự vắng mặt trong việc tính toán sự có mặt trung bình mỗi ngày và sẽ
không tạo ra sự phân phối tiền chi trả từ tiểu bang.
(e) “Gia đình trực tiếp,” như được dùng trong đoạn này, có cùng nghĩa với nghĩa như được đưa ra trong Đoạn 45194, ngoại trừ ở trong
đó khi gọi là “nhân viên” thì phải được coi như là nói đến “học sinh.”
(Được sửa đổi bởi Stats. 2016, Ch. 92, Đoạn. 1. (AB 1593) Có hiệu lực 1 tháng 1, 2017.)
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HỘI ĐỒNG DUYỆT XÉT SỰ CÓ MẶT-VẮNG MẶT CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG (SARB)
Chúng tôi là các người tham dự tích cực vào Dự án Đối phó sự Trốn học
(TRP hay Truancy Response Project), đây là một dự án hỗn hợp của Công tố viên,
nhân viên công lực, sở giám sát (probation), và các dịch vụ cộng đồng.
Học khu Trung học Huntington Beach rất coi trọng sự dự lớp đều đặn. Luật tiểu bang quy định các học sinh phải có mặt ở
trường và trong tất cả mọi lớp mỗi ngày. Học sinh bắt buộc phải đi học cho đến 18 tuổi, tốt nghiệp, hay thi đậu
CHSPE hay GED. Chúng tôi muốn tránh các sự vắng mặt không cần thiết mà làm giảm các nguồn trợ giúp cho học khu
và giới hạn cơ hội học vấn cho con quý vị. Quý vị có thể không biết rằng:








Học sinh mà nghĩ học quá nhiều thì có nhiều nguy cơ bị trễ bài vỡ và có điểm thấp hơn, nhiều nguy cơ thi kém,
nhiều nguy cơ phạm pháp và bỏ học.
Các học sinh nói chung thường nghĩ không quá 5 ngày mỗi năm do bệnh hay có hẹn y tế. Bộ Y tế của California
coi 10 lần vắng mặt hay nhiều hơn trong một niên học do bệnh hay lý do sức khỏe là quá đáng.
Cần phải có giấy bác sĩ chứng là con quý vị không đi học được vào các ngày vắng mặt nếu con quý vị nghĩ hơn 14
ngày học vì lý do sức khỏe trong một niên học (BP & AR 5113).
Học sinh bị coi là TRỐN HỌC (TRUANT) khi vắng mặt không chính đáng và/hay vào lớp hay trường trễ 30 phút
hay nhiều hơn vào lần thứ ba. Học sinh được coi là THƯỜNG XUYÊN TRỐN HỌC (HABITUALLY
TRUANT) khi vắng mặt tiết học không chính đáng và/hay đi trễ 30 phút hay nhiều hơn vào lần thứ tư.
Liên lạc với trường KHÔNG tự động cho phép học sinh nghĩ. Theo luật California, phụ huynh không thể cho
phép con mình nghĩ – chỉ có trường hay nhân viên học khu có quyền xác định sự vắng mặt của học sinh là chính
đáng theo như luật định. Vắng mặt do Yêu cầu của Phụ huynh được coi là không chính đáng theo như luật định
và chính sách của học khu.
Mỗi trường của học khu này có sẵn một tiến trình để đối phó với các sứ vắng mặt, đi trễ, và/hay trốn học quá đáng.
ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CON QUÝ VỊ TRỐN HỌC?

 Nếu con quý vị có 3 lần vắng mặt không chính đáng cho trọn ngày hay tiết học hay đi trễ quá 30 phút, thì học sinh
sẽ bị liệt là học sinh trốn học (truant) và sự có mặt/vắng mặt của chúng sẽ được giám sát kỹ.
 Vào lần vắng mặt không chính đáng hay đi trễ quá 30 phút lần thứ ba, thì quý vị sẽ bắt đầu nhận được thư thông
báo từ học khu hay trường nói về sự cần thiết sửa chữa vấn đề, cho dù quý vị đã có thông báo cho trường hay biết
con quý vị ở đâu.
 Tiếp tục trốn học và/hay đi trễ sẽ dẫn đến bị kỹ luật bao gồm các buổi họp phụ huynh, cấm túc, các hợp đồng về
hành vi, và đi học ngày thứ Bảy.
 Nếu như các vấn đề vắng mặt không giải quyết được ở tại trường, thì học sinh và phụ huynh sẽ được yêu cầu có
mặt ở Hội đồng Duyệt xét sự Có mặt/vắng mặt ở Trường (SARB) để giải quyết vấn đề. Nếu không làm theo các
chỉ định của SARB thì có thể dẫn đến việc học sinh bị chuyển qua trường khác của học khu, bị gửi đến một chương
trình giáo dục thay thế ở ngoài học khu, và/hay bị gửi đến văn phòng Công tố và bị kiện ở tòa do vi phạm luật về
giáo dục cưỡng bách.
Mỗi trường sẽ có một phụ tá hiệu trưởng và các nhân viên hỗ trợ để quản lý tiến trình SARB. Các gia đình được
khuyến khích liên lạc với nhân viên trường trước hết để giải quyết các vấn đề về việc vắng mặt mà học sinh có thể
có. Đi học đều đặn là sự thành công học vấn!

9

Chính sách cho việc sử dụng có thể chấp nhận được về Kỹ thuật/Internet/Google
Apps và Truyền thông Xã hội
Học khu Trung học Huntington Beach rất tin vào giá trị của kỹ thuật và công nhận tiềm năng của kỹ thuật đó trong việc
hỗ trợ cho giáo trình và cho sự học hỏi của học sinh. Được sử dụng kỹ thuật và các hệ thống thông tin là một đặc ân
giáo dục chứ không phải là một quyền cá nhân. Kỹ thuật được thiết kế để nâng cao truyền thông giữa các giáo viên và
học sinh và cải tiến tin tức về các kinh nghiệm trong lớp cho phụ huynh biết. Tuy nhiên, học khu này mong đợi rằng
tất cả các người sử dụng kỹ thuật phải tuân theo các chính sách được đưa ra bởi các luật lệ liên bang và tiểu bang, Hội
đồng quản trị và các chính sách kỷ luật của trường.
Việc sử dụng có thể chấp nhận được và Tự do Ngôn luận- Tất cả học sinh được mong đợi là phải tuân theo các điều
của chính sách này và việc sử dụng các trương mục (accounts) được chỉ định, Internet, và Google Apps. Các người sử
dụng các mạng (network) điện toán của học khu chịu trách nhiệm cho thái độ và các sự truyền đạt của họ trên các mạng
đó. Các người quản lý mạng có thể xem xét các hồ sơ và các sự truyền đạt trong các máy “server” và các hệ thống tin
tức của học sinh để duy trì sự toàn vẹn của hệ thống và bảo đảm rằng các người sử dụng đang dùng hệ thống một cách
có trách nhiệm. Các người sử dụng nên biết rằng các hồ sơ lưu trữ trên các hệ thống điện toán của học khu KHÔNG
phải là riêng tư. Sự tự do ngôn luận và quyền được dùng các tin tức giáo dục sẽ được tôn trọng trong sự hợp lý. Trong
giờ học ở trường, các giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh cách sử dụng kỹ thuật và các sự tìm kiếm trên Internet cho phù
hợp. Như đã liệt kê trong chính sách và thủ tục của Hội đồng quản trị về các quyền và trách nhiệm của học sinh
(5144.1 và 6162.7), các bản này có sẵn ở trên trang mạng của học khu, các hoạt động không được cho phép bao gồm
nhưng không chỉ giới hạn bởi các điều sau đây:
• Dùng mật hiệu (password) của người khác để đăng nhập (log in) máy điện toán bằng trương mục của người
đó, giả một người khác hay giả mạo một điện thư (e-mail) để làm giống như điện thư đó đến từ một nơi nào
đó hay một người nào đó chứ không phải là từ nguồn chính của nó.
• Đăng các tin nhắn ẩn danh hay dùng tên giả.
• Dùng lời tục tĩu.
• Sách nhiễu, lăng mạ, hay hà hiếp người khác.
• Gửi hay phơi bày các tin nhắn hay hình ảnh để công kích.
• Cố ý xem các trang mạng khiêu dâm, kỳ thị chủng tộc hay bị cấm.
• Gửi các lời hăm dọa bạo hành đến các người hay tài sản.
• Vào trái phép và phá hoại các dữ liệu hay hồ sơ của một người sử dụng khác.
• Vi phạm các luật về bản quyền, hay các văn bản được bảo vệ bởi bí mật thương mãi.
• Dùng máy điện toán hay mạng cho mục đích thương mãi, kinh doanh cá nhân, hay để vận động tôn giáo hay
chính trị.
• Làm hư hại, làm giảm giá trị hay làm gián đoạn các phần cứng điện toán, các mạng hay sự hoạt động của hệ
thống.
• Nạp lên mạng điện toán (upload) hay tạo ra các vi khuẩn điện toán (virus).
• Tải xuống (download), thiết lập hay phân phát các phần mềm không được cho phép haỳ bất hợp pháp.
• Dùng mạng để vào các mạng chia xẻ tin tức peer-to-peer như Kazaa, Audio Galaxy, Limeware và Morpheus.
• Gửi tiếp đi (forward) các tin tức hay các thông tin cá nhân đến một người khác mà không có sự đồng ý trước
của tác giả.
• Vi phạm đạo luật về Hà hiếp trên Mạng (CyberBullying) như được định nghĩa trong AB 1156 (có hiệu lực
vào 1 tháng 7, 2012) và Chính sách của Bản quản trị của Học khu Trung học Huntington Beach 5144.3
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Các vấn đề pháp lý- Đi vào, sửa đổi, xóa, làm hư hại, hay phá hủy một cách hiểm độc bất cứ hệ thống điện toán,
mạng điện toán, chương trình điện toán, hay các dữ kiện nào cũng đều là trọng tội. Các người sử dụng phạm các điều
này sẽ bị kỷ luật bởi nhà trường và nhận các biện pháp pháp lý của chính quyền.
Ăn cắp văn (Plagiarism)- Ăn cắp văn có nghĩa là “lấy ý tưởng hay văn viết của người khác rồi cho là của mình.” Lấy
các ý tưởng từ các nguồn điện tử để lắp vào một văn bản (cutting and pasting) là một việc rất dễ làm, nhưng sẽ có thể là
không đạo đức và không hợp pháp. Khi dùng bài của người khác, nhớ kể đến công của tác giả. Các người sử dụng sẽ
chịu kỷ luật vì không ngay thật trong việc học như được liệt kê trong Điều lệ Danh dự trong Học vấn (Academic Honor
Code).
Việc bắt buộc thi hành chính sách- Chiếu theo Đạo luật Liên bang về Internet để Bảo vệ cho Trẻ em, học khu dùng
một số biện pháp bảo vệ để chắn việc vào internet để xem một số trang internet mà không tuân theo Chính sách cho
việc sử dụng có thể chấp nhận được. Nhân viên học khu sẽ kiểm soát việc dùng internet của các học sinh bằng cách
giám sát trực tiếp, hay kiểm soát quá trình sử dụng internet, để bảo đảm việc thi hành đúng theo chính sách. Nếu cần,
nhân viên có thẩm quyền có thể tức khắc không cho người sử dụng dùng tất cả các nguồn trợ giúp điện toán của học
khu khi vi phạm chính sách này, để chờ quyết định cuối cùng của viên chức điều hành tại trường hay của học khu.
Chính sách về sự riêng tư- Học khu này tôn trọng sự riêng tư về điện toán của tất cả các người sử dụng và tất cả các
hồ sơ của học sinh trên các hệ thống điện toán của học khu mà được coi là “hồ sơ giáo dục” chiếu theo Các Quyền
Giáo dục của Gia đình và Đạo luật về Riêng tư năm 1974 (Title 20 U.S.C. đoạn 1232[g]). Tuy nhiên, học khu có thể
kiểm soát và duyệt lại các tin tức của người sử dụng nhằm bảo đảm rằng tất cả các văn kiện đều tuân hành theo các
chính sách của học khu. Hơn nữa, học khu có quyền cho các nhân viên công lực biết về các hồ sơ hay lời nhắn tin điện
toán, và trong một số hoàn cảnh, học khu có thể được yêu cầu cho các thành phần thứ ba biết tin tức, thí dụ, để đáp ứng
việc yêu cầu có các hồ sơ công.
Việc Từ chối Trách nhiệm và Chấp nhận Rủi ro - Các người sử dụng chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro có liên quan,
nhận biết là có các rủi ro biết trước và không tiên đoán trước được mà liên quan đến việc dùng internet, một số các rủi
ro này có thể có được do việc tin tức cá nhân bị làm hại, hay do các hậu quả do vi-rút hay tin tặc gây ra.
Sự Đồng ý và sự Miễn- Học khu này không bảo đảm và không chịu trách nhiệm cho:
1. Nội dung của bất cứ lời khuyên hay tin tức nào mà học sinh nhận được từ một nguồn ở ngoài học khu, hay
cho bất cứ phí tổn hay lệ phí nào mà đến từ việc xem hay nhận lời khuyên đó;
2. Bất cứ phí tổn, trách nhiệm hay hao tổn nào có được do cách thức mà học sinh đã chọn để vào mạng của
học khu;
3. Bất cứ hậu quả nào do sự gián đoạn hay thay đổi của dịch vụ;
4. Sự chính xác của tin tức có được qua các dịch vu của học khụ;
Phụ huynh/giám hộ:
1) Nếu quý vị KHÔNG muốn con quý vị sử dụng Internet, quý vị phải viết cho trường biết trong vòng 30 ngày
(theo các ngày trên lịch) kể từ khi nhận được văn bản thông báo, mà sẽ được phát ra mỗi năm.
2) Nếu quý vị không muốn các tin tức cá nhân mà có thể nhận dạng được con quý vị như hình hay các đoạn video
được thu hay trưng bày thì quý vị phải viết giấy thông báo cho văn phòng trường biết nhằm có được một ghi
chú trong hồ sơ điện tử của chúng. Xin biết rằng các truyền thông xã hội (social media) có thể xảy ra nhanh
chóng và nhân viên trường có thể sẽ không biết được như là các sự kiện thể thao, do đó các thông báo về sự
quan tâm cần phải cho ban điều hành của trường biết.
Muốn biết thêm về các chính sách cho việc Sử dụng Kỹ thuật thì xem www.hbuhsd.edu ; vào: Planning Guide (Hướng
dẫn Kế hoạch Học vấn) trong lệnh đơn (menu) Students & Families (Học sinh và Gia đình); vào Planning Guide
(English/Spanish/Vietnamese) [tiếng Anh/Tây ban nha/Việt].
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Trang mạng dành cho Phụ huynh/Học sinh và các Trương mục Google Apps
(Parent/Student Portal and Google Apps Accounts)
Trang mạng dành cho Phụ huynh/Học sinh của Học khu Trung học Huntington Beach đã được thiết kế như một
công cụ cho phụ huynh và học sinh để cùng nhau theo dõi tiến bộ của học sinh khi ở trung học. Trang mạng này
gồm có các tin tức từ nhiều hệ thống thông tin của học khu tổng hợp lại thành một nguồn mà có thể vào xem được
dễ dàng. Trang mạng dành cho Phụ huynh/Học sinh cung cấp cho phụ huynh và học sinh các tin tức mà sẽ giúp cho
các gia đình kiểm soát sự tiến bộ và sự có mặt của học sinh. Học khu này thúc đẩy quý vị tận dụng trang mạng này
để quý vị và con mình có thể làm việc chung nhằm thực hiện được tiềm năng học vấn trọn vẹn của chúng. Nhiều
giáo viên dùng trang mạng này để đăng lên các bài cần làm và điểm cứ vài tuần một lần. Tuy nhiên, nếu quý vị có
một câu hỏi đích xác hay quan tâm, thì phụ huynh vẫn được khuyến khích là gửi điện thư (email) hay gọi cho giáo
viên. Có thể đạt các tin tức sau đây từ trang mạng này:
Tin tức của trường
Tin tức về giáo viên
Tin tức về môn học
Thời khóa biểu lớp
Bài làm ở nhà
Kết quả thẩm định
Phiếu báo cáo
Việc có mặt/vắng mặt
Tình trạng/các quy định để tốt nghiệp
Phụ huynh có thể ghi danh để có một trương mục cho Trang mạng dành cho Phụ huynh/Học sinh (Parent/Student
Portal account) bằng cách làm theo hướng dẫn sau đây trên trang mạng chính của học khu www.hbuhsd.edu; nối kết
(link) My HBUHSD nằm trong phần “Students & Families” (Học sinh và Giá đình). Không lâu trước khi học sinh
bắt đầu học lớp 9, sẽ có một thư có chứa số Mật mã để Kiểm chứng (Verification Code) được gửi về nhà. Các
số Mật mã để Kiểm chứng này của Học sinh cũng sẽ được cho vào mỗi báo cáo tiến bộ và thẻ báo cáo. Các
Chuyên viên Hướng dẫn (Guidance Specialist) sẽ cho một số Verification Code cho các học sinh mới ghi danh vào
học sau khi đã tựu trường và cho các học sinh làm mất số này. Phụ huynh và học sinh cần phải có số Verification
Code này để ghi danh cho một trương mục cho trang mạng Portal. Xin hãy làm theo tất cả các chỉ dẫn trên mạng.
Các câu hỏi về kỹ thuật được giải đáp bằng điện thư (email) bởi Điều hành viên của Trang mạng Portal.
Xin biết rằng tất cả các học sinh đã được Đơn vị về các Hệ thống Kỹ thuật/Thông tin Giáo dục của Học khu này cho
một trương mục để được đặc biệt dùng cho Google Apps (các Ứng dụng của Google) cho các mục đích giáo dục.
Trương mục này được chứa trong các bộ phận phục vụ của Google (servers), do đó sẽ cho con quý vị vào được
Google Docs (các Hồ sơ Google; như eMail, word processor, spreadsheets, phần mềm để vẽ và trình bày). Đây là
một cách sử dụng được bảo vệ tốt hơn trực thuộc Google. Giáo viên của lớp sẽ chọn công cụ nào trong các công cụ
này để dùng trong lớp. Nếu phụ huynh KHÔNG muốn con mình dùng các công cụ trong lớp này, [nhắn tin tức thời
(instant messaging), gửi điện thư (email), lịch (calendar) và lập trang mạng (website creation)] thì cả phụ huynh và
học sinh phải ký “Mẩu cho Phép Học sinh dùng Google Apps” (Student Google Apps Permission Form) để Chọn
được Cho Ra (Opt-Out) khỏi trương mục này. Các mẩu này sẽ được cho vào hồ sơ của học sinh thông qua điện
toán. Giáo viên muốn làm điều này sẽ giúp các học sinh dùng các ứng dụng thông tin của Google.

Blackboard Connect hay Nhắn tin Điện thoại Tự động
Nhiều hệ thống điện thoại tự động được dùng để trường truyền đạt với phụ huynh và học sinh. Hệ thống Blackboard
Connect là một máy gọi tự động mà có thể được dùng để thông báo cho phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp ở
trường. Hơn nữa, hệ thống này giúp học khu thông báo cho phụ huynh các lời nhắc về thi cử ở trường, các ngày lễ
và các sự kiện đặc biệt khác ở trường. Các hiệu trưởng quyết định thông tin nào sẽ cần dùng hệ thống Blackboard
Connect. Hệ thống này làm việc cùng với hệ thống thông tin của học sinh. Nếu trong niên học, quý vị có thay đổi
về số điện thoại hay địa chỉ, thì xin nhớ liên lạc với trường nhà để cập nhật tất cả các dữ kiện để liên lạc, để quý vị
có thể nhận được các thông tin quý giá của trường mà hiệu trưởng quyết định gửi đi bằng các cú điện thoại
Blackboard Connect hay bản in tin nhắn.
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Thông báo về việc Dùng các Chất diệt Vật làm hại
Chiếu theo Đạo luật về Sức khỏe Tốt ở Trường năm 2000, Học khu Trung học Huntington Beach
quyết tâm cung cấp cho phụ huynh và giám hộ của các học sinh các tin tức liên quan đến việc sử
dụng các chất diệt vật làm hại ở các trường và phòng ốc của học khu. Dưới đây là danh sách
của các chất diệt vật làm hại mà có thể được dùng cho niên học 2018-2019.
TÊN CỦA CHẤT
Advance
Amdro
Avert
Avitrol
Baygon Granules
BP 100
BP 300
Bora-Care
Contrac
Cynoff WP
Delta Dust
Distance
Diphacinone .005 %
Fluorguard
Fumitoxin
Gentrol IGR
Gentrol Point Source
Intruder
Invader HPX 20
Maxforce roach bait gel
Maxforce FC ant bait station
Maxforce fire ant killer bait
Maxforce FC roach bait stations
Merit 75WP
MF Ant Granules
MF Ant Stations
MF Roach Gel
MF Roach Stations
M-Pede
Orthene Crack & Crevice
Orthene PCO Pellets
Orthene PCO Formula II
P.I. Contact Insecticide
Precor 2000

THÀNH PHẦN CÓ HOẠT TÍNH
Abamectin
Abamectin
Abamectin
Aminopyridine
Methylcarbamate
Pyrethrins
Pyrethrins
Disodium Octaborate Tetrahydrate
Bromadiolone
Cypermethrin
Deltamethrin
Pyriproxyfen
Diphacinone
Sulfluramid
Aluminum Phosphide (55.0%)
(S)-Hydroprene
(S)-Hydroprene
Cyfluthrin
Propoxur
Fipronil
Fipronil
Hydramethylnon
Fipronil
Imidacloprid
Hydramethylon
Fipronil
Hydramethylon
Fipronil
Potassium Oleate
Acephate 1%
Acephate (94.5-99.1)
Acephate (96.0%)
Pyrethrins
Methoprene
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Pre-Empt
Purge III
Roundup
Siege
Suspend SC
Talon G
Talstar
Talstar CA Granular
Talstar Professional
Tempo
Tempo 20WP
Tempo SC Ultra
Termidor SC
Timbor
Wasp Freeze
Wilco Ground Squirrel Bait
Zinc Phosphide 1%

Imidacloprid
Pyrethrins
Glyphosate
Hydramethylnon
Deltamethrin
Brodifacoum
Bifenthrin
Bifenthrin
Bifenthrin
Cynano
Cyfluthrin
Beta-Cyfluthrin
Fipronil
Disodium Octaborate Tetrahydrate
Allethrin
Chlorophacinone
Zinc Phosphide

Chúng tôi không dự tính dùng các chất mà không thấy trên danh sách nêu trên. Nếu như có chất
nào không có trên danh sách trên mà sẽ được dùng thì chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị 72 tiếng
trước khi dùng chất đó để thông báo cho quý vị biết. Trong trường hợp xảy ra điều kiện khẩn
cấp mà cần phải dùng các chất diệt vật làm hại thì chúng tôi sẽ cố gắng để thông báo cho quý vị
về việc đó. Nếu quý vị muốn nhận được thông báo về việc dùng từng chất diệt vật làm hại thì
có thể ghi danh với các Viên chức Hành chánh của trường. Các người đã ghi danh sẽ được
thông báo về việc sử dụng của từng chất ít nhất là 72 tiếng trước khi dùng. Thông báo đó sẽ
gồm có các tên của các chất được dùng, các thành phần có hoạt tính và ngày được dự tính áp
dụng.
Học khu Trung học Huntington Beach chỉ sẽ dùng các chất diệt các vật làm hại được chấp thuận
và đăng ký ở Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ. Nếu quý vị muốn có thêm tin tức liên quan
đến các chất diệt vật làm hại thì có thể liên lạc với Bộ Điều hành các Chất diệt vật làm hại của
California ở trang mạng www.cdpr.ca.gov.
Nếu quý vị có câu hỏi về các vấn đề sức khỏe của học sinh liên quan đến các chất này, xin liên
lạc với y tá của trường hay Văn phòng Quản lý các Rủi ro của Văn phòng Học khu.
Nếu quý vị có câu hỏi về sự bảo trì nhà trường, xin liên lạc Giám đốc về Bảo trì và các Hoạt
động.
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Hướng dẫn Kế hoạch Học vấn
Các nguồn trợ giúp cho học sinh trung học
Để biết tin tức về:

Xin liên lạc với:

Thi các môn AP (môn Cao cấp) ............................................... Assistant Principal/Teacher (Phó Hiệu trưởng/Giáo viên)
Ghi danh vào Giáo dục Thay thế (chuyển)................... Home School Assistant Principal (Phụ tá hiệu trưởng / Home School)
Thử sức để tham gia các đội thể thao ............. Athletic Director/Activities Office (Giám đốc thể thao/Văn phòng sinh hoạt)
Kiểm diện sự có mặt và vắng mặt ................................................................. Attendance Office (Văn phòng kiểm diện)
California High School Proficiency Test (nộp đơn thi) ..........College/Career Specialist (Chuyên viên đại học/nghề nghiệp)
California Scholarship Federation (Hiệp hội học bổng California) ..................................... CSF Advisor (Cố vấn CSF)

Career Technical Education hay CTE (Giáo dục Kỹ thuật Nghề)…………………… CTE Teacher (Giáo viên CTE)
Thay đổi địa chỉ/điện thoại/giám hộ .......................................................... Guidance Specialist (Chuyên viên hướng dẫn)
Các câu lạc bộ ở trường.......................................................................................Activities Office (Văn phòng Sinh hoạt)
Nộp đơn/tin tức để xin vào đại học.....

College/Career Specialist/School Counselor (Chuyên viên đại học/nghề nghiệp/Cố vấn viên )

Các bài thi vào đại học (ACT/SAT/PSAT/PLAN) .............. College/Career Specialist (Chuyên viên đại học/nghề nghiệp)
Cố vấn và can thiệp vào sự khủng hoảng ..................................................................... Student Support Psychologist/
School Psychologist/School Counselor (Tâm lý gia Hỗ trợ Học sinh/Tâm lý gia Trường/Cố vấn viên)
Học bù các tín chỉ – Trường người lớn ........... School Counselor/Guidance Specialist (Cố vấn viên/ Chuyên viên hướng dẫn)
Kỷ luật ............................................................................................................... Assistant Principal (Phụ tá hiệu trưởng)
Ghi danh học .............................................................................................. Guidance Specialist (Chuyên viên hướng dẫn)
Chương trình trao đổi sinh viên ngoại quốc ................................ Director, Student Services (Giám đốc/Dịch vụ học sinh)
Điểm học ................................................................................. Teacher, Asst. Principal (Giáo viên hay Phụ tá hiệu trưởng)
Tình trạng để tốt nghiệp .......................................... Guidance Specialist/School Counselor (Chuyên viên hướng dẫn/Cố vấn viên)
Dịch vụ y tế ........................................................................................................................... Health Office (Phòng y tế)
Dịch vụ giảng dạy tại gia................................................................................................. School Nurse (Y tá của trường)
Giấy phép đậu xe.................................................................................................Assistant Principal (Phụ tá hiệu trưởng)
Xin phép để rời trường sớm ............................................................................ Attendance Office (Văn phòng kiểm diện)
Xin phép để thăm viếng trường...........................................................................Assistant Principal (Phụ tá hiệu trưởng)
Sự tiến bộ trong lớp ......................................................................................................................... Teacher (Giáo viên)

Progress reports (Phiếu báo cáo sự tiến bộ sẽ được gửi đến phụ huynh sau 41/2, 9, 12 và 18 tuần) ............. Registrar (Quản thủ hồ sơ)
Ghi danh/chọn môn học ............................................................................. Guidance Specialist (Chuyên viên hướng dẫn)
Ghi danh học ROP ........................................................................................ ROP Career Specialist (Chuyên viên ROP)
Học bổng/Trợ cấp tài chánh (đại học) .................................. College/Career Specialist (Chuyên viên đại học/nghề nghiệp)
Dịch vụ giáo dục đặc biệt ................................................. Assistant Principal, Guidance (Phụ tá hiệu trưởng/ Hướng dẫn)
Các điểm thi (của trung học) .................................................................................................. Registrar (Quản thủ hồ sơ)
Transcript Copies (Bản sao Học bạ) (www.parchment.com)................................................. Registrar (Quản thủ hồ sơ)
Xin thôi học ............................................................................................... Guidance Specialist (Chuyên viên hướng dẫn)
Giấy phép để đi làm ............................ Switchboard/College-Career Center (Điện thoại viên/Trung tâm về đại học và nghề)
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Điều kiện để tốt nghiệp trung học ở Học khu Trung học Huntington Beach
1. Tổng số tín chỉ bắt buộc: 220
Bao gồm 155 tín chỉ về các môn quy định, học sinh có thể đạt tối đa là 40 tín chỉ cho mỗi học kỳ.
2. Các môn quy định
(một năm = 10 tín chỉ )
Số tín chỉ
Số tín chỉ
hiện có
English (Anh văn)*
4 năm
40
______
World History (Sử thế giới)
1 năm
10
______
US History (Sử Mỹ)
1 năm
10
______
US Government (Chính phủ Mỹ)
½ năm
5
______
Economics (Kinh tế)
½ năm
5
______
Mathematics (Toán)**
3 năm
30
______
Physical Science (Lý)
1 năm
10
______
Life Science (Sinh học)
1 năm
10
______
Health (Sức khỏe / lớp 9)
½ năm
5
______
Physical Education (Thể dục)
2 năm
20
______
Visual & Performing Arts hay
1 năm
10
______
World Language hay
Career Technical Education
(Quang/diễn nghệ thuật hay Ngoại ngữ hay Giáo dục kỹ thuật nghề)
3. Hoàn tất 4 năm trung học

*
**

Số tín chỉ
còn thiếu
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

Học sinh phải ghi tên học môn English vào mỗi học kỳ ở trung học bất kể số tín chỉ tổng cộng đã đạt được
Một năm học cho môn Toán phải được hoàn tất vào năm lớp 11 hay 12; hoàn tất thành công Algebra I là quy
định của Luật Giáo dục Tiểu bang.

Được ban khen trong lễ tốt nghiệp và phát bằng
Chính sách của Ban quản trị 5127

Các học sinh của mỗi khóa tốt nghiệp sẽ có cơ hội được ban khen Summa Cum Laude, với điểm GPA
tích lũy của học kỳ thứ 7 là 4.40+, và Magna Cum Laude, với điểm GPA tích lũy của học kỳ thứ 7 là từ
4.00 đến 4.39. Ban điều hành của mỗi trường sẽ xác định các biểu trưng khen thưởng mà trùng hợp với
các giải thưởng và lễ ra trường.
Các chương trình khen thưởng học vấn sau đây của Học khu Trung học Huntington Beach bao gồm:







Scholars with Distinction (Học sinh Ưu tú)
Scholars with Honors (Học sinh Danh dự)
Scholars with Expertise (Học sinh Chuyên môn)
STAR Achievers (Học sinh có Thành tích STAR)
CSF Sealbearers (Học sinh mang Dấu ấn CSF)
Seal of Biliteracy (Dấu ấn về Song ngữ)
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Học khu Trung học Huntington Beach
Mẩu để Lập Kế hoạch 4 Năm (Work Sheet for Four Year Plan)
Tên Học sinh:

Tên Phụ huynh:

Chọn lựa Nghề nghiệp:
 Chưa biết hay

1.

Kế hoạch cho Sau Trung học:

UC/CSU
Đại học 4 năm khác
Đại học Cộng đồng, chương trình để chuyển lên
Đại học Cộng đồng hay kỹ thuật/nghề

Quy định để Tốt nghiệp của Học
khuTrung học Huntington Beach
1. Tổng số tín chỉ cần có: 220

Khai triển Kế hoạch Học tập Cá nhân
Các quy định cho Bằng Trung học được in dưới đây như là một hướng dẫn.

2.

Nếu như một quy định không được hoàn tất trong cấp lớp được đề nghị, thì phải nhớ cho lớp
quy định đó vào một cấp lớp khác.

NCAA
Học trường nghề/thương mãi
Quân đội
Điều khác: ______________

Lớp Thay thế - Vào lớp 9

Quy định Tối thiểu cho các Môn học
của California State University và
University of California:
Điều kiện “a-g”
11 của 15 môn quy định phải được hoàn tất trước khi
năm 12 bắt đầu*

2. Các môn quy định: (một năm = 10 tín chỉ)

1 năm World History



1 năm US History



Phải hoàn tất tất cả các môn với điểm “C” hay cao
hơn cho mỗi học kỳ

English
Math
Science
P.E.
Health and Elective (Health và Nhiệm ý)

a. History/Social Science
U.S. History/U.S.
Govt.

Lớp 9

World Language/Elective (Nhiệm ý)

Tối thiểu 1 năm
Tối thiểu 1 năm

W. History (hay AP
Eur. Hist.)

(tối thiểu 6 lớp)

Lớp Thay thế - Đồng lúc/Hè Lớp 10

1/2 năm US Government*



4 năm English**



b. English

4 năm

2 năm Mathematics***
1 năm Advanced
Math****
(Alg. 1 và cao hơn)




c. Mathematics

3 năm
Alg. 1, Geom. và Alg. 2
[hay Alg.2/Trig.];
Đề nghị 4+ năm

1 năm Physical Science



d. Laboratory Science

1 năm Life Science



1 năm World Language
và/hay



Lớp 10
English
Math
Science
P.E.

2 năm** từ biology,
chemistry, physics;
Đề nghị 3+ năm

World History
World Language/Elective (Nhiệm ý)

VPA và/hay

e. Ngôn ngữ khác tiếng Anh

2 năm cho cùng một Ngôn ngữ;
Đề nghị 3+ năm

(tối thiểu 6 lớp)

Lớp Thay thế - Đồng lúc/Hè Lớp 11

f. Visual Performing Arts ***

1 năm Môn học kéo dài một năm

CTE
1/2 năm Economics
Các môn nhiệm ý khác
(bất cứ khoa nào)

Lớp 11







g. Các môn giáo khoa nhiệm ý
1 năm, thêm 1 năm giáo khoa nhiệm ý được chấp thuận
1. Advanced Math - năm thứ 4, 5 hay
2. World Language - năm thứ 3, 4, 5 hay
3. Laboratory Science - năm thứ 3, 4, 5 hay
4. Social Science - Social Psychology, Governments, vv
hay
5. Economics hay
6. Visual/Performing Arts - năm thứ hai

English
Math
US History
World Language/Elective (Nhiệm ý)
VPA/CTE

2 năm Physical Education



Kế hoạch Bài thi 

1/2 năm Health



EAP
PSAT




(tối thiểu 5 lớp)

SAT
ACT




3. Hoàn tất 4 năm Trung học

*
**

Môn government quy định cho năm 12 hay 11
Học sinh phải ghi danh cho môn English mỗi học kỳ ở
trung học
*** Phải cho vào Một năm advanced math (Algebra hay cao
hơn)
**** Một năm của math phải hoàn tất vào năm 11 hay 12

CHỈ CÓ THỂ ĐẠT TÍN CHỈ MÔN HỌC TỪ BÊN NGOÀI
NẾU ĐƯỢC BAN ĐIỀU HÀNH CHẤP THUẬN TRƯỚC

Lớp Thay thế - Đồng lúc/Hè Lớp 12

Lớp 12
* Chỉ cho các trường UC
** CSU đòi hỏi cả biological và physical
science. Tiếp tục ghi danh học lab science
trong năm 12 rất được khuyến khích cho các
ngành học STEM
*** Xem danh sách của trường mình cho các môn
VPA được dạy ở trường và được UC chấp
thuận.

English
Math
Government & Economics
World Language/Elective (Nhiệm ý)
VPA/CTE

(tối thiểu 5 lớp)

Chỉ có các môn do UC chấp thuận mới được dùng để thỏa mãn các quy định này về môn học.
Danh sách các môn học có trên www.ucop.edu và ở Trung tâm Nghề của trường. Hội đủ các
quy định tối thiểu không bảo đảm được nhận ở một số đại học và ngành học ở đại học. Các
học sinh có khả năng rất được khuyến khích lấy các môn thuộc trình độ Honors (danh dự)
và/hay Advanced Placement (cao cấp) ở trung học.
17

Ngày

Chữ ký Học sinh

Ngày

Chữ ký Phụ huynh

Student Services: 2/2017

Mẫu kế hoạch học tập

Các thí dụ này có thể được thay đổi để đáp ứng mục tiêu về nghề nghiệp hay giáo dục

Lớp

9

Scholar with
Expertise

Scholar with
Honors

Scholar with
Distinction**

English 1
P.E.
Physical Science
Algebra 1 or Basic Algebra
World Language 1
Expertise Area Elective
Health

English 1
P.E.
Physical Science
Algebra 1
World Language 1
Visual/Performing Arts
Health

English 1 Honors
P.E.
Lab Science - Biology
Geometry
World Language 2
Visual/Performing Arts
Health

10

English 2
World History
Lab Science - Biology
Geometry
World Language 2
P.E.

English 2
World History
Geometry
Lab Science - Biology
World Language 2
P.E.

English 2 Honors
World History
Algebra 2/Trigonometry
Lab Science - Chemistry
World Language 3
P.E.

11

CP English 3
U.S. History
Algebra 2
Lab Science
Expertise Area Elective

CP English 3
U.S. History
Algebra 2
Lab Science - Chemistry
World Language 3 (ñeà nghò)

AP English 3
AP U.S. History
Precalculus
Lab Science - Physics
AP World Language 4

12

CP English 4
Government/Economics
Visual/Performing Arts
Expertise Area Elective
Expertise Area Elective

CP English 4
Government/Economics
Precalculus
Elective
Elective

AP English 4
Government/Economics
AP Calculus
Elective
Elective

Lớp

9

STAR
Certificate

California State
University

University of
California

English
P.E.
Physical Science
Algebra
CTE Elective
Health/Elective

English 1
P.E.
Physical Science
Algebra 1 or Basic Algebra
Visual/Performing Arts
Health/Elective

English 1
P.E.
Lab Science - Biology
Algebra 1
World Language 1
Visual/Performing Arts
Health

10

English
World History
Life Science
Math
P.E.
Elective

English 2
World History
Geometry
World Language 1
Lab Science - Biology
P.E.

English 2
World History
Geometry
Lab Science - Chemistry
World Language 2
P.E.

11

English
U.S. History
V/P Arts or World Language
Math
CTE Elective

CP English 3
U.S. History
Algebra 2
World Language 2
Elective

CP English 3
U.S. History
Algebra 2
Lab Science - Physics
World Language 3

12

English
Government/Economics
CTE Elective
CTE Elective
CTE Elective

CP English 4
Government/Economics
Lab Science
Elective
Elective

CP English 4
Government/Economics
Elective
Academic Elective
Elective
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Chương trình tưởng thưởng học sinh xuất sắc – Các môn quy định
Quy định

Hội đủ các quy định tối thiểu của
CSU

Scholar with Expertise

Hội đủ hay cao hơn các quy định của
CSU

Scholar with Honors

Scholar with Distintion

1. Điều kiện
GPA

Lớp 10 đến 12 GPA là 2.5+ cho
tất cả các môn thuộc mẩu “a-g”

Lớp 10 đến 12 GPA là 3.0+ cho
tất cả các môn thuộc mẩu “a-g”

Lớp 10 đến 12 GPA là 3.6+ cho tất cả
các môn thuộc mẩu “a-g”

2. Điểm bằng
chữ

Phải đạt điểm C hay cao hơn cho
các môn thuộc mẩu “a-g”

Phải đạt điểm C hay cao hơn cho
các môn thuộc mẩu “a-g”

Phải đạt điểm C hay cao hơn cho các
môn thuộc mẩu “a-g”

3. Hạnh kiểm

Không gian dối trong việc học

Không gian dối trong việc học

Không gian dối trong việc học

4. Các môn học
LOTE (Ngôn ngữ

2 năm (cùng một ngôn ngữ)***

2 năm (cùng một ngôn ngữ)***

3 năm (cùng một ngôn ngữ)***

Toán Cao cấp

3 năm bao gồm Algebra 2

4 năm bao gồm Algebra 2**

4 năm (năm thứ tư, trình độ cao hơn
Algebra 2/Trig**)

Khoa học Thực
Nghiệm

2 năm
1 năm Biology (d)

2 năm*
1 năm Biology (d)

3 năm*
1 năm Biology (d)

1 năm Physical Science
(d hay g)

1 năm Physical Science
(d hay g)

1 năm Physical Science
(d hay g)

1 năm

1 năm

1 năm

Hội đủ các đề nghị của UC

khác với tiếng Anh)

VPA/CTE

(Nghệ thuật Quang/
Diễn và Giáo dục Kỹ
thuật Nghề)

Các môn AP (Cao cấp) – các môn kéo
dài 4 năm

Lãnh vực tập trung
3 năm (6 học kỳ) với điểm B hay
cao hơn từ một trong các lãnh vực
sau:

1. Agriculture
2. Athletics
3. Business/Computers
4. Family/Consumer St.
5. Industrial Technology
6. Leadership
7. Performing Arts
8. Visual Arts
9. Approved Career Focus
10. MUN
11. CIBACS
12. Career Technical Ed.
13. AVID

*
**
***

Sự chọn lựa: 2 năm ( Biology và Physics) có thể thỏa mãn bằng Integrated Science 2 và 3
Năm thứ 4 Toán mà được UC chuẩn thuận và đòi hỏi Algebra 2 như là điều kiện phải có trước (pre-requisite)
Học sinh nào mà thỏa mãn quy định LOTE thông qua một cách thay thế thì cũng hội đủ điều kiện
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Các Câu hỏi Thường có: Chương trình tưởng thưởng (Academic Recognition Program)

Chú ý: H = là Hỏi; Đ = là Đáp

H.

Có cần điểm C hay khá hơn cho tất cả các môn quy định để được là ứng viên cho bất cứ một trong ba chương trình Scholar
hay không?

Đ.

Có. Nếu học sinh bị điểm D hay F trong một môn quy định thì phải học lại môn đó để được điểm C hay khá hơn. Phần lớn các học
sinh sẽ học lại các môn học bằng cách ghi danh vào chương trình Giáo dục người lớn (Adult Education) nếu có các lớp đó. Nếu học
sinh bị một điểm thấp trong một môn dự bị đại học đã hoàn tất để thêm vào các môn quy định (thí dụ như là môn lab science năm thứ
4), thì điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc xin vào chương trình Scholar.

H.

Khi tôi vừa vào năm lớp 12 thì tôi bị hạ từ Scholar with Distinction xuống Scholar with Honors, và tôi biết được lý do là vì tôi
không hoàn tất đủ các môn AP. Tôi đã hoàn tất một môn AP và đang lấy thêm 3 lớp AP khác cho năm lớp 12. Tại sao tôi
không được coi là Scholar with Distinction khi vào năm lớp 12 nếu tôi đang học 3 lớp AP?

Đ.

Sự thẩm định học bạ để cho học sinh là ứng viên của một chương trình Scholar vào mỗi học kỳ bao gồm việc xét tự động xem học
sinh có thể hoàn tất 4 năm AP vào tháng 6 của năm lớp 12 hay không. Nếu học sinh hoàn tất 2 năm AP với điểm C hay khá hơn vào
cuối năm lớp 11 thì học sinh được coi như là đã có cố gắng để hoàn tất chương trình Scholar with Distinction. Trong thí dụ này, học
sinh nào lấy 3 lớp AP trong năm lớp 12 thì sẽ được chuyển lại thành Scholar with Distinction khi mà các điểm AP của lớp 12 là C
hay khá hơn và được ghi nhận trên học bạ của giữa năm học.

H.

Tôi không có lấy lớp dự bị đại học English trong một năm. Có thể được miễn điều kiện 4 năm English dự bị đại học để được
nhìn nhận là Scholar hay không?

Đ.

Không. Nếu học sinh thiếu một học kỳ hay nhiều hơn cho lớp English dự bị đại học thì sự thiếu sót này có thể được bù lại bằng cách
hoàn tất các tín chỉ quy định cho môn English ở một trường người lớn (Adult school).

H.

Tôi chuyển vào Học khu trung học Huntington Beach vào năm lớp 12 và đã không có lấy lớp lab science (khoa học thực
nghiệm) nào cả ở trường cũ của tôi. Tôi không có lấy các môn quy định cho chương trình tưởng thưởng ở trường cũ của tôi;
như vậy, tôi có thể được miễn các môn khoa học (science) được quy định hay không?

Đ

Không. Học sinh được ghi nhận là Scholar chỉ khi nào hoàn tất xong một chương trình học khó và chặt chẽ. Nếu tất cả các môn/tín
chỉ/GPA quy định vẫn chưa được hoàn tất vào tháng 6 của năm lớp 12, học sinh sẽ không được ghi nhận là Scholar vào lễ ra trường
hay trên học bạ cuối cùng.

H.

Chương trình Scholar with Distinction đòi hỏi 3 năm lab science (khoa học thực nghiệm). Môn lab science nào thỏa mãn
điều kiện của Scholar with Distinction?

Đ.

Hai năm của ba năm lab science phải bao gồm Biology, Chemistry, hay Physics. Năm thứ ba thì có thể chọn từ bất cứ môn lab science nào mà được UC chấp thuận (xin hãy xem danh sách của trường trung học cho các môn dự bị đại học ở trang 8 hay trên internet ở
https://doorways.ucop.edu/list).

H.

Tôi đã hoàn tất Spanish 1 ở lớp 8. Tôi có cần học 3 năm ngoại ngữ ở trung học hay không?

Đ.

Không nhưng nên làm. Học sinh có thể hoàn tất 3 năm ngoại ngữ quy định nếu đạt được điểm C hay khá hơn cho cả hai học kỳ của
Spanish 3 trong năm lớp 10. Tiếp tục học ngoại ngữ và hoàn tất AP Spanish 4 có lợi trong việc hiểu biết nhiều hơn về ngoại ngữ,
cạnh tranh vào đại học, cũng như là hoàn tất các môn AP cho một năm của chương trình Scholar with Distinction.

H.

Nếu tôi có điểm D trong học kỳ đầu và điểm C trong học kỳ hai thì có thể dùng điểm C cho sự thiếu hụt về điểm hay không?

Đ.

Không. Học lại môn học của mùa thu ở trường người lớn (Adult Education) là một cách để lấy điểm bù lại điểm thiếu hụt.

H.

Algebra 2/Trig có được tính cùng một lúc cho một năm Algebra 2 và một học kỳ Trigonometry không?

Đ.

Không. Cả hai lớp Algebra 2 và Algebra 2/Trig chỉ thỏa mãn lớp Algebra 2 của một năm được quy định mà thôi.

H.

Nếu tôi hoàn tất Precalculus ở năm lớp 11 thì tôi có cần một năm toán ở lớp 12 để thành Scholar hay không?

Đ.

Không. Nhưng phải nhớ rằng tất cả các đại học mong mỏi các học sinh có hai học kỳ toán cao cấp trong năm lớp 12.
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Khen thưởng Học vấn
(Academic Recognition)

Dấu ấn của Tiểu bang về Song ngữ
(The State Seal of Biliteracy)
Thế kỹ thứ 21 đòi hỏi các kỹ năng chuyên biệt từ các học sinh tốt nghiệp để chúng có thể cạnh tranh thành
công. Một trong các kỹ năng này là sự thông thạo trong một hay nhiều ngôn ngữ. Các học sinh tốt nghiệp
nào mà cho thấy có thành tích kiểu mẩu trong việc tiếp thu một ngôn ngữ khác thì bây giờ sẽ được ghi nhận
và được thưởng Dấu ấn của Tiểu bang về Song ngữ trên bằng trung học. Dấu ấn này là sự ban khen từ
Giám đốc của Tiểu bang về Giảng huấn Công lập cho các học sinh tốt nghiệp lớp 12. Bắt đầu với khóa tốt
nghiệp 2014, Dấu ấn của Tiểu bang về Song ngữ sẽ được ban cho các học sinh tốt nghiệp từ Học khu Trung
học Huntington Beach mà đã đạt trình độ thông thạo cao về nói, đọc và viết trong một hay nhiều ngôn ngữ
ngoài tiếng Anh ra. Dấu ấn này chứng nhận rằng học sinh tốt nghiệp đã hội đủ tất cả các quy định được
nhận dạng trong Luật Giáo dục 5146. Các tiêu chuẩn bao gồm:
•

Hoàn tất các quy định cho môn Anh văn (English) cần thiết để tốt nghiệp với điểm trung bình
GPA tổng quát là 2.0

•

Đạt điểm mức thông thạo (Proficient level) hay cao hơn (380+) cho Bài thi Tốt nghiệp Trung học
của California (CAHSEE), hay đạt mức “thông thạo” (“proficient”) cho một bài thẩm định được
ấn định tại địa phương cho môn Anh văn [English/Language Arts (ELA)] cho các học sinh nói
tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ và được cho thi năm lớp 11.

•

Thông thạo trong một hay nhiều ngôn ngữ khác tiếng Anh, mà được thể hiện qua một trong các
cách sau đây:
o

Hoàn tất thành công một ngoại ngữ trong 4 năm ở trung học với GPA tổng quát là 3.0

o

Đậu một bài thi ngoại ngữ thuộc Advanced Placement (Lớp Cao cấp) với điểm là 3 hay
cao hơn hay bài thi Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate) với điểm là 4 hay cao
hơn

o

Đậu bài thi ngoại ngữ của SAT II với điểm là 600 hay cao hơn

Ghi chú: Hiện nay, không có một bài thẩm định được tiêu chuẩn hóa nào cho các học sinh học tiếng Việt.
Do đó, sẽ có một sự thẩm định thay thế ở văn phòng học khu vào tháng 3, 2017. Các thí sinh muốn
chứng tỏ sự thông thạo từ ngoài 4 năm học ngoại ngữ phải nộp đơn để xin Dấu ấn về Song ngữ (Seal of
Biliteracy). Có các đơn ở văn phòng của Chuyên viên Hướng dẫn (Guidance Specialist) của học sinh bắt
đầu tháng 2, 2019. Bài Thẩm định Thay thế cho tiếng Việt sẽ được cho thi vào tháng 3, 2019. Tất cả các
học sinh hội đủ điều kiện sẽ được thông báo vào tháng 4, 2019.
•

Nếu như ngôn ngữ chính của học sinh khác với tiếng Anh thì học sinh phải đạt trình độ thông thạo
sơ khởi cao cấp (early advanced) trong Bài thi Phát triển tiếng Anh (English Language
Development Test) và hội đủ các điều kiện nêu trên.
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Chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate)
www.ibo.org

Tú tài Quốc tế (hay IB) lao một chương trình nam châm ở Trường Trung học Ocean View. Đây là một
chương trình khó và kéo dài hai năm, đầy đủ các môn, và chuẩn bị vào đại học; chương trình này cung
cấp một nền giáo dục bậc trung học rất được tôn trọng. Các ứng viên IB thành công thường được ban
tín chỉ cho các lớp cao cấp AP ở các trường đại học danh tiếng nhất trong nước. Các học sinh nào theo
học toàn chương trình này sẽ học một giáo trình kiến thức tổng quát bao gồm:
● Giáo trình có sáu lãnh vực (xin xem các lớp theo thứ tự dưới đây)
● Bài khảo cứu (bài luận dài)
● Lớp về cách suy nghĩ có phân tích (Theory of Knowledge hay Lý thuyết về Kiến thức)
● Tham gia vào các sinh hoạt ngoài giáo trình và các dịch vụ cộng ¤ồng (CAS)
Bài luận dài (giới hạn là 4,000 chữ) tạo cơ hội để tra cứu một đề tài mà học sinh thích và giúp học sinh
làm quen với sự khảo cứu độc lập và các kỹ năng viết mà bậc đại học mong đợi. Lớp Lý thuyết về Kiến
thức là một lớp về nhiều ngành mà chú trọng đến sự suy nghĩ có phân tích và triết lý ứng dụng, sự tìm
hiểu về kiến thức trong các ngành học vấn và phát huy sự cảm kích cách nhìn của các văn hóa khác. Sự
tham gia vào chương trình CAS khuyến khích học sinh dự vào các sự theo đuổi có sáng tạo, vận động cơ
thể, và việc làm cộng đồng, nung đúc sự quan tâm và cảm kích của học sinh về đời sống bên ngoài môi
trường học vấn.

Các Lớp cho Tú tài Quốc tế theo Thứ tự
Lớp 9 (trước IB)

Lớp 10 (trước IB)

Lớp 11 (IB)

Lớp 12 (IB)

Honors English

Honors English

IB/AP English

IB/AP English

Honors Geography

AP World History

IB/AP US History*

IB World History*

Geometry
hay Algebra 1

Algebra 2/Trig.
hay Geometry

Precalculus Honors/
Probability & Statistics
hay Algebra 2/Trig.

IB/AP Calculus hay
Precalculus Honors/AP
Statistics

Honors Biology

Honors Chemistry

IB Physics

IB/AP Biology

Foreign Language 1
hay Foreign Lang. 2

Foreign Language 2
hay Foreign Lang. 3

Foreign Language 3
hay IB/AP Foreign
Language 4

IB/AP Foreign
Language 4** hay một
môn nhiệm ý

PE / Athletics

PE / Athletics

IB Visual Arts

IB Theory of
Knowledge

* US Government và Economics được đòi hỏi cho bằng trung học của Học khu Trung học Huntington Beach.
IB/AP US History và IB World History thỏa mãn điều kiện tốt nghiệp về US Government and Economics.
**Học sinh phải hoàn tất một ngoại ngữ ở trình độ 4 để hội đủ điều kiện cho bằng Tú tài Quốc tế IB.

Để biết thêm về Chương trình Tú tài Quốc tế, xin xem:
● International Baccalaureate Organization: http://www.ibo.org
● Bộ Giáo dục California: http://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ibgen.asp
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Chương trình Advanced Placement (AP hay Môn Cao cấp)
www.collegeboard.com
Tổng quát:
Mục đích của chương trình Advanced Placement (AP) là để cho học sinh có cơ hội tiến tới những sự thử thách ở
trình độ đại học khi còn ở trung học, được nhận tín chỉ cho các thành quả của mình cho cả trung học và đại học, và
được chuẩn bị tốt cho sự đòi hỏi về học vấn của đại học.
Chương trình AP tạo nhiều cơ hội cho học sinh nhận thức được rằng nếu muốn thành công trong thời buổi có nhiều
thay đổi này và trong sự phức tạp toàn cầu thì học sinh phải có sự thử thách về trí tuệ và cá nhân trong các môn
AP.
Các kết quả của một cuộc nghiên cứu lâu dài về thành quả của các học sinh AP do University of California thực
hiện tái xác nhận các kết quả của các cuộc thăm dò khác được thực hiện trong suốt thời gian hiện hữu của Chương
trình này, đó là: các sinh viên đại học mà đã lấy các lớp AP ở trung học thường có thành tích học vấn khá hơn
các sinh viên đại học mà không có lấy các lớp AP trong những lớp cao hơn và cả trên đường dài.
Các học sinh mà chọn các môn AP sẽ hợp cùng với một nhóm các học sinh khác và các giáo viên mà rất nhiệt tình,
tò mò và hết lòng vì học vấn tốt. Trong lớp học, học sinh sẽ tham gia vào các cuộc tranh luận gay cấn, cùng nhau
giải quyết các vấn đề và học cách viết thuyết phục. Giáo trình của các môn AP là theo tiêu chuẩn của toàn quốc.
Học sinh có thể ghi danh thi AP vào tháng 5 của mỗi năm. Học sinh được khuyên nên học nội dung của các môn
này trong niên học. Hiện nay có 30 bài thi AP; học khu này có cho thi hầu hết các môn này ở tại 6 trường phổ
thông của chúng tôi. Xin xem lịch trình thi cho chương trình AP năm 2017 dưới đây.

Lịch trình Thi Advanced Placement – Tháng 5, 2019

Học sinh AP có trách nhiệm ghi danh/trả lệ phí thi AP trễ nhất là vào ngày hết hạn của tháng 2/tháng 3
Ngày và giờ thi AP là do Dịch vụ Thi của Ban Đại học lập ra
Buổi trưa, 12 giờ trưa

Buổi sáng, 8 giờ sáng

Ngày/Giờ
Thứ hai, 6 tháng 5

United States Government & Politics

Chinese Language and Culture
Environmental Science

Thứ ba, 7 tháng 5

Seminar
Spanish Language & Culture

Japanese Language and Culture
Physics 1: Algebra-Based

Thứ tư, 8 tháng 5

English Literature & Composition

European History
French Language and Culture
German Language and Culture
Psychology
Computer Science Principles
Physics 2: Algebra-Based

Thứ năm, 9 tháng 5

Chemistry
Spanish Literature and Culture

Thứ sáu, 10 tháng 5

United States History

Thứ hai, 13 tháng 5
Thứ ba, 14 tháng 5
Thứ tư, 15 tháng 5
Thứ năm, 16 tháng 5
Thứ sáu, 17 tháng 5

Biology
Calculus A/B
Calculus B/C
English Language & Composition

Physics C: Mechanics
Physics C: Electricity & Magnetism (chỉ 2 g. trưa)
Art History
Human Geography
Italian Language & Culture
Macroeconomics

Comparative Government & Politics
World History

Statistics

Microeconomics
Music Theory

Computer Science A
Latin
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Các bài thi Advanced Placement (AP) và Tín chỉ Đại học
Cac bài thi Advanced Placement (AP hay Môn cao cấp) được cho các học sinh ghi danh học các lớp AP
thi vào tháng 5 của mỗi niên học. Thường thì các học sinh với sự cộng tác của giáo viên AP của mình
phải quyết định xem mình sẽ phải thi AP trễ nhất là tháng 1 hay không. Lệ phí là $94 để thi; tuy nhiên,
có thể đuợc miễn cho học sinh đủ điều kiện.
Học khu Trung học Huntington Beach (HBUHSD) được Ban Đại học khen ngợi là một trong 425 học
khu ở Mỹ và Canada mà được xếp vào Danh sách Danh dự AP Năm thứ 4 cho niên khóa 2014-2015.
Học khu này được nhìn nhận về các nổ lực mở cửa các lớp AP cho một nhóm học sinh lớn đáng kể đồng
thời duy trì hay nâng cao số phần trăm học sinh đạt điểm thi là 3 hay cao hơn.
Trên 90% các đại học bao gồm đại học 4 năm và đại học cộng đồng, sẽ dùng điểm đậu của bài thi AP để
cho tín chỉ cho một số môn ở cấp thấp của đại học. Tốt nhất là tìm hiểu về từng đại học riêng rẽ để biết
được các môn ở cấp thấp nào mà có thể được cho tín chỉ một khi học sinh vào học ở nơi đó. Trong vài
trường hợp, cần có điểm 4 hay 5 để đạt được tín chỉ đại học. Có một trang mạng tốt để phân tích tiến
trình này là: www.collegeboard.com trong mục "StudentSection", nhấn vào "AP" và phía dưới phần
Tools bên trái nhấn vào "AP Credit Policy Info."

Khen thưởng cho Advanced Placement
Học sinh sẽ nhận được sự khen thưởng trên bình diện quốc tế, quốc gia, tiểu bang hay địa phương từ Ban
Quản trị Đại học (College Board) dựa trên tổng số các bài thi AP đã thi với số điểm là 3, 4 hay 5 (điểm AP
tính từ 1 đến 5).
AP State Scholars (học sinh nam/nữ hàng đầu tại mỗi tiểu bang/D.C.)
AP National Scholars (8+ bài thi AP; điểm thi trung bình cho AP là 4+)
Tổng số bằng khen thưởng cho học sinh AP toàn quốc
AP Scholar with Distinction (5+ bài thi AP; điểm thi trung bình cho AP là 3.5+)
AP Scholar with Honors (4+ bài thi AP; điểm thi trung bình cho AP là 3.25+)
AP Scholar (3+ bài thi AP với điểm là 3, 4 hay 5)
Tổng số bằng khen thưởng cho học sinh AP thế giới
AP International Diploma (đủ tiêu chuẩn cho AP Diploma/xin vào các đại học ngoại quốc)
AP International Scholar (học sinh ưu tú nam/nữ ở các Trường Quốc tế Mỹ)
Bằng khen thưởng AP tại Học khu Trung học Huntington Beach
National AP Scholar (8+ bài thi AP; điểm thi trung bình cho AP là 4+)
AP Scholar with Distinction (5+ bài thi AP; điểm thi trung bình cho AP là 3.5+)
AP Scholar with Honors (4+ bài thi AP; điểm thi trung bình cho AP là 3.25+)
AP Scholar (3+ bài thi AP với điểm là 3, 4 hay 5)
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Số học sinh
103
34,038
188,334
114,045
283,780
79
2
88
390
244
562

Các Đại học University of California (UC) và California State University (CSU)
Các môn quy định “A-G”

Dùng học bạ mới nhất và danh sách các môn được UC chấp thuận để biết và hoàn tất 15 môn quy định để được thu
nhận vào năm thứ 1 ở UC/CSU. Danh sách các môn được đại học chấp thuận có trên internet ở https://
doorways.ucop.edu/list và ở Trung tâm Hướng nghiệp của trường. Chuyên viên toàn thời gian về Đại học và Nghề
nghiệp ở Trung tâm Hướng nghiệp sẽ giúp bạn lập kế hoạch để xin vào đại học. Người này cũng hiểu rõ về các
quy định cho các bài thi để xin vào đại học. Hãy dùng internet để biết các thay đổi chót nhất về chính sách thu
nhận sinh viên của CSU và/hay UC.
Nếu học sinh chỉ thỏa mãn các môn quy định tối thiểu thì không chắc sẽ được thu nhận vào một số đại học hay một
số ngành ở đại học. Nếu số học sinh nộp đơn xin vào đại học vượt quá số chỗ có sẵn ở một trường hay một ngành,
thì trường sẽ xét đến các học sinh nào hoàn tất nhiều hơn các môn quy định tối thiểu. Học sinh đủ tiêu chuẩn nên
lấy các lớp Honors và/hay Advanced Placement ở trung học. Nên có sự chuẩn bị tối thiểu sau đây cho nhiều ngành
học: Math ở trình độ 4th/5th level (bao gồm Precalculus hay AP Calculus hay AP Statistics), 3 năm Lab Science
(Biology, Chemistry và Physics), và ít nhất 3 năm Foreign Language.

Tất cả các môn phải được hoàn tất với điểm C hay cao hơn ở mỗi học kỳ
Điều kiện tối thiểu cho các môn theo mẫu “A-G”
phải hoàn tất 7 môn của 15 môn quy định trong năm 11/12

7*

8*

9

10

11

12

Ghi điểm của học kỳ vào dưới đây

a. U.S. History - 1 năm
World History (hay AP European History) - 1 năm

b.

College Prep English
4 năm

c. Advanced Math (Alg. 1, Geometr y và Alg. 2 [hay Alg. 2/Tr ig])
Đòi hỏi phải 3 năm; nên lấy 4 năm
d. Laboratory Science (từ biology, chemistr y, physics)
Đòi hỏi phải 2 năm**; nên lấy trên 3 năm
e. World Language (cùng một ngôn ngữ)
Đòi hỏi phải 2 năm; nên lấy trên 3 năm
f.

Visual hay Performing Arts*** (một môn cho suốt năm)

g.

Advanced Course/Academic Elective
Thêm một năm cho môn nhiệm ý được chấp thuận
1. Advanced Math - năm thứ 4
2. World Language - năm thứ 3
3. Lab Science - năm thứ 3
4. Social Science - Government, Economics, Psychology, etc. hay
5. Visual/Performing Arts (Advanced)

*

Hãy mở rộng các chọn lựa của bạn để được
thu nhận vào đại học: Hãy tiếp tục lấy thêm
các môn giáo khoa mặc dù đã hoàn tất 15
môn quy định tối thiểu để xin học ở UC/
CSU.

Các môn Toán (math) và Ngoại ngữ (world language) thuộc lớp 7 và 8 cũng được tính vào mẩu các môn quy định để xin
vào đại học. Tuy nhiên, các tín chỉ không được tính vào bằng trung học.
** Một năm Lab Science có thể được hoàn tất vào năm lớp 9; CSU đòi hỏi cả hai Biological và Physical Science.
*** Hãy xem danh sách của trường bạn cho các môn học VPA (Visual or Performing Arts) được UC chấp thuận và được dạy ở
trường bạn (địa chỉ internet: doorways.ucop.edu/list). Một lớp VPA lấy ở đại học cộng đồng trong một học kỳ cũng thỏa mãn
điều kiện 1 năm mà CSU/UC quy định để tuyển sinh. Tín chỉ của đại học cộng đồng không được dùng cho bằng trung học. Có
thể xem danh sách các đại học cộng đồng trên internet ở www.assist.org.

25

Điều kiện để xin vào đại học
Lệ phí/
Học phí***

Đại học cộng đồng

Đại học tư

Hệ thống CSU

Hệ thống UC

$1,155+
một năm
$10,000 – 40,000+
$7,000+
cho một năm**
$13,500+
cho một năm**

Chỉ số tối thiểu để được nhận
(Các bài thi/GPA: GPA càng cao thì điểm bài thi
có thể thấp đi)

Các bài thi bị đòi hỏi

Môn học bị
đòi hỏi

Các bài thi xếp lớp

Không *

ACT hay
SAT Reasoning

Thay đổi khác
nhau*

Thay đổi khác nhau – Tham khảo:
www.aiccu.edu

ACT hay
SAT Reasoning

“a-g”

Tham khảo:
www.csumentor.edu/planning/high_school

ACT cộng thêm Writing hay
SAT Reasoning

“a-g”

Tham khảo:
www.universityofcalifornia.edu/admissions/
scholarshipreq

Không có chỉ số (18 tuổi hay tốt nghiệp
trung học)

Để giúp học sinh biết về học phí được cập nhật của CSU và UC thì xin xem các trang mạng sau đây: http://www.calstate.edu/sas/costofattendance/ và
http://admission.universityofcalifornia.edu/paying-for-uc/tuition-and-cost/index.html.
*
**
***

nên lấy các môn dự bị đại học theo mẩu "a-g" được đại học chấp thuận
Lệ phí và học phí chỉ được phỏng chừng; có thể tăng lên hàng năm
Các số liệu này được dựa trên thống kê về học phí cho niên khóa 2013-2014 và được dự định là sẽ tăng trong niên khóa 2014-2015.

Các ngày hết hạn để xin vào đại học
Đại học University of California có ngày hết hạn là 30 tháng 11 và KHÔNG có ngoại lệ. Do không có tiến trình
nhận sinh viên sớm, tất cả các đơn xin sẽ được cứu xét cùng lúc. Các đại học California State University (CSU)
mở các đơn xin vào ngày 1 tháng 10. Ngày hết hạn cho các trường và ngành có nhiều người học cũng là 30 tháng
11 (có thể thay đổi).
Các trường tư thì có các ngày hết hạn khác nhau. Các đại học khác thì thường có ngày hết hạn là trước 2 tháng 1.
Bạn cần phải làm quen với các chương trình thu nhận sinh viên sớm. Vài trường đại học tư rất khó thì cho phép
học sinh nộp đơn sớm. Các ngày hết hạn này được gọi là Early Decision hay ED (quyết định sớm), Early Action
hay EA (hành động sớm), và Single Choice Early Action hay SCEA (hành động sớm cho sự chọn lựa duy nhất).
Các đơn xin ED đòi hỏi phải quyết tâm theo. Các chương trình này thường đòi phải nộp vào 1 tháng 11.
Nên luôn xem ngày hết hạn khác nhau của các trang mạng đại học để nộp đơn. Khuynh hướng của các quyết định
thu nhận sinh viên thay đổi mỗi năm.

Các ngành học có nhiều người muốn học
Có một số ngành học có nhiều người muốn học, có nghĩa là số chỗ có giới hạn cho các học sinh mới vào và có công bố ngành.
Trong một số trường hợp, chỉ có các học sinh ưu tú nhất mới được cho học trong ngành có nhiều người học. Học sinh nào muốn
học một ngành hay ở trường có nhiều người muốn học thì phải nộp đơn trong thời gian cho bắt đầu nộp đơn cho học kỳ mùa thu sau
đó. Các học sinh được chọn lọc qua các tiêu chuẩn phụ trội cho việc thu nhận. Học sinh nào xin vào một chương trình có nhiều
người muốn học thì có thể gửi các đơn đến nhiều hơn một trường nhằm nâng cao khả năng được nhận vào ngành mình muốn. Tham
khảo các trang mạng đại học để biết đích xác các quy định.
Để biết thêm về các ngành có nhiều người muốn học ở các trường California State University thì xin xem ở:
www.calstate.edu/AR/impactioninfo.shtml
Để biết thêm về các ngành có nhiều người muốn học ở các trường University of California thì xin xem ở:
http://eap.ucop.edu/reciprocal_exchanges/majors.shtm
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Các câu hỏi thường gặp – Điều kiện để Xin vào Đại học
Chú ý: H=là hỏi; Đ=là đáp

H: Tôi có thể tìm danh sách các lớp được chấp thuận theo mẫu “a-g” của trường tôi ở đâu?
Đ: Danh sách mới nhất lúc nào cũng có trên trang internet của UC (https://doorways.ucop.edu/list).
H: Tôi có thể lấy các lớp dự bị đại học cho“credit/no credit” (tín chỉ/không tín chỉ) thay vì để nhận được
một điểm bằng chữ (letter grade) hay không?
Đ: Không. Chiếu theo các chính sách của Học khu Trung học Huntington Beach, CSU, UC và NCAA, tất cả các
môn quy định phải được hoàn tất với một điểm bằng chữ. Nói một cách tổng quát thì học sinh được mong đợi
là phải có tất cả các điểm là “C” hay khá hơn.
H: Tôi có thể lấy một lớp Quang & Diễn Nghệ thuật (Visual / Performing Arts hay VPA) “ một đại học
cộng đồng nhằm thỏa mãn điều kiện cho VPA hay không?
Đ: Có, miễn sao là lớp này rõ ràng thuộc về lãnh vực music, dance, theatre, hay visual arts (nhạc, vũ, kịch nghệ
sân khấu, hay quang nghệ thuật). Hãy tìm xem các lớp nào có thể chuyển được qua đại học khác ở http://
www.assist.org.
H: Tôi lấy các lớp tư về nghệ thuật (arts). Lớp học tư này có thể thế một lớp quang hay diễn nghệ thuật ở
trung học không?
Đ: Không. Không thể dùng lớp học tư để thỏa mãn các điều kiện tuyển sinh của đại học hay để có tín chỉ trung
học.
H: Có thể dùng các lớp ngoại ngữ học tại một trường ngoại ngữ tư để thỏa mãn điều kiện ngoại ngữ
(foreign language) “e” để xin vào đại học không?
Đ: Không, bởi vì các lớp đó không thuộc danh sách các môn “a-g” của trường trung học. Nếu học sinh hoàn tất
một ngoại ngữ ở trường tư thì học sinh có thể thỏa mãn điều kiện của UC cho môn đó bằng cách thi bài thi
SAT hay bài thi AP nếu có, cho môn đó và nhận được một điểm có thể chấp nhận được.
H: Học sinh có phải học một lớp Quang / Diễn Nghệ thuật (hay VPA) trọn một năm để thỏa mãn điều
kiện “f” hay không?
Đ: Có. UC sẽ không chấp nhận hai học kỳ VPA mà được lấy trong hai lãnh vực khác nhau, nhưng có thể cho
phép lớp VPA cho trọn năm được lấy trong hai học kỳ riêng rẽ của hai cấp lớp khác nhau.
H: Nếu một lớp của đại học cộng đồng có thể chuyển được qua UC (thí dụ: English 101), thì lớp này có thể
được dùng để thỏa mãn điều kiện tuyển sinh của UC không?
Đ: Có. Thường thường một lớp có 3 tín chỉ (3 unit) ở đại học tương đương với số tín chỉ của một năm cho môn
đó ở trung học. Nếu lớp đó có thể chuyển được thì học sinh cũng sẽ nhận được tín chỉ Honors cho điểm GPA
dành cho các môn “a-g” của trung học nhằm mục đích xin vào đại học. Để có một danh sách của các lớp ở đại
học cộng đồng có thể chuyển được, xem trang internet của ASSIST (www.assist.org)
H: Nếu một lớp của đại học cộng đồng có thể chuyển được qua UC thì lớp đó có cần phải được liệt kê trên
danh sách các lớp “a-g” của trường trung học không?
Đ: Không. Các lớp của đại học cộng đồng được ghi nhận vào một phần riêng biệt trên mẫu đơn xin vào đại học
của học sinh.

H: Các lớp được dạy ở nhà (home schooling) có thể được dùng để thỏa mãn điều kiện tuyển sinh của UC
và/hay dùng cho tín chỉ để có bằng tốt nghiệp trung học không?
Đ: Không. Chỉ có các trường công và tư được WASC chính thức công nhận mới có thể có danh sách các môn
được UC chấp thuận hay có các lớp và tín chỉ chuyển qua các trường thuộc Học khu Trung học Huntington
Beach.
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CHÍNH SÁCH CHO CÁC MÔN HỌC Ở NGOÀI HỌC KHU, TÍN CHỈ VÀ ĐIỂM
(OUT OF DISTRICT COURSES, CREDIT & GRADING POLICIES)

Tóm lược Chính sách của Ban Quản trị (BP) 6142.1 & Điều lệ Hành chánh (AR) 6178.2 và 5121

Luật Giáo dục California 48070 cho phép ban quản trị có các chính sách liên quan đến việc thăng tiến và
giữ lại học sinh. Các chính sách của Học khu Trung học Huntington Beach hiện có mà áp dụng cho điểm
của các môn và cấp tín chỉ là BP 6178.2 và AR’s 6178.2, 5121.
Học khu Trung học Huntington Beach có vài cách để giúp học sinh cải tiến các yếu kém trong các môn học
như là các chương trình trong giáo dục thay thế và việc gở lại tín chỉ sau ngày học ở mỗi trường. Nếu như
các chương trình này không có một môn nhất định nào cần có hay chúng không thể nhét được vào một thời
khóa biểu chật cứng của học sinh, thì học sinh và phụ huynh có thể nộp đơn xin học các môn đó trong mùa
hè ở một trường được chứng nhận và cho các điểm và tín chỉ đó vào học bạ của Học khu Trung học
Huntington Beach. Giới hạn là 10 tín chỉ được cho phép dùng cho các quy định để tốt nghiệp vào mỗi khóa
hè.
Học sinh nào muốn lấy các lớp ở ngoài học khu này thì phải nói chuyện với một viên chức điều hành. Học
sinh có thể đồng lúc ghi danh ở các trường ở ngoài học khu này trong niên học hay trong khóa hè, nhưng
sẽ chỉ nhận tín chỉ hay điểm trên học bạ của học khu này nếu như được chấp thuận trước trên văn bản
và cho các tình huống đặc biệt. Một cách tổng quát, các tín chỉ và điểm từ một trường ở ngoài học khu sẽ
chỉ được cho vào học bạ của học khu này nếu như đã lấy trong các tháng hè nhằm mục đích cải tiến hay
nếu như học sinh cần 10 tín chỉ cho môn thuộc Quang và Diễn Nghệ thuật để hội đủ điều kiện để xin vào
đại học.
Chính sách của Ban quản trị 6146.1 nêu ra là cần phải có tổng cộng 220 tín chỉ để nhận được bằng trung
học. Hơn nữa, học sinh có thể đạt tối đa là 40 tín chỉ mỗi học kỳ cho học bạ của học khu này và 10 tín chỉ
cho mỗi khóa hè. Học sinh có thể đồng thời ghi danh học ở học khu này và ở một trường khác hay chương
trình khác để trau giồi thêm và/hay đạt một chuyên môn cho một hướng đi nghề nghiệp mong muốn. Tuy
nhiên, nếu không có sự chấp thuận của viên chức điều hành và giấy cho phép, thì các môn đó, điểm và tín
chỉ đó sẽ không được dùng cho học bạ của học khu này và/hay cho các quy định để tốt nghiệp. Học sinh
có thể yêu cầu có một học bạ riêng từ trường kia nếu như muốn kiểm chứng hồ sơ đó trong tương lai.
Học bạ của học sinh là một văn bản và hồ sơ chính thức cho các môn học và thành tích cho các môn đó của
học sinh. Nếu như học sinh nhận được điểm D hay F, và quyết định học lại môn đó để cải tiến điểm nguyên
thủy, thì môn và điểm của cả hai lần sẽ hiện trên học bạ như là sự ghi nhận lịch sử của tiến bộ của học sinh.
Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, một trường đại học hay cơ sở giáo dục sẽ dùng điểm cao nhất
để quyết định trong sự thẩm định hồ sơ của học sinh.
Học sinh nào muốn học lại các môn cho việc xin vào đại học hay cho việc Hội đủ Điều kiện NCAA thì
trước hết nên tìm hiểu xem việc lấy các môn đó sẽ thỏa mãn quy định mà chúng muốn cải tiến hay không.
Hãy vào xem www.ncaaeligibilitycenter.org để biết thêm.
Để biết các quy định “a-g” để xin vào đại học của California hay để tìm một trường trung học hay chương
trình khác của California thì xin vào xem www.ucop.edu/doorways.
Các điểm để nâng cao: Nếu một học sinh lấy lại một lớp mà đã bị điểm D hay F, thì điểm cao hơn sẽ được
dùng để tính trung bình GPA; tuy nhiên, một học sinh sẽ nhận được tín chỉ cho cả hai lớp. Các học sinh
sẽ không được phép lấy lại các lớp mà đã đạt điểm C hay cao hơn.
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Chính sách đối với các môn học danh dự/cao cấp (Weighted Course Policies)
Mục đích: Để khuyến khích học sinh ghi danh theo học một chương trình văn hóa cao và đầy thử thách.
Các học sinh theo học các lớp dự bị đại học vượt quá điều kiện tối thiểu để được nhận vào đại học thì sẽ:
· Có nhiều sự chọn lựa hơn trong việc xin vào đại học và nhiều cơ hội hơn để xin học bổng
· Chuẩn bị chắc chắn hơn cho các kỳ thi vào đại học
· Phát triển các kỹ năng văn hóa vững chắc
· Có nhiều cơ hội hơn để được nhận vào các ngành học có nhiều cạnh tranh (thí dụ: kiến trúc, thương mãi, điện toán, kỹ sư, y tá,
v.v...)

Học khu trung học Huntington Beach

University of California

California State University

Có thể hoàn tất các môn này trong khoảng thời
Phải hoàn tất các môn học này vào các năm lớp Phải hoàn tất các môn học này vào các năm lớp
gian từ lớp 9 đến lớp 12. Tất cả các lớp danh
10, 11 hay 12. Tất cả các môn danh dự 10, 11 hay 12. Tất cả các môn danh dự
dự (Honors) đã được Học khu Trung học Hun(Honors) phải được UC chấp thuận.
(Honors) phải được UC chấp thuận.
tington Beach chấp thuận.
Có thể dùng các môn học này cùng với các môn
học thường xuyên để tính điểm trung bình GPA
và thứ hạng. Thứ hạng được ghi trên học bạ
điện toán vào cuối mỗi học kỳ của năm lớp 12.

Có thể dùng đến 8 học kỳ về các môn học
“weighted course” cùng với các môn học
thường xuyên để thỏa mãn các môn quy định
“A-G” và điểm trung bình GPA “A-G”.

Có thể dùng tới 8 học kỳ về các môn học
“weighted course” cùng với các môn học
thường xuyên để thỏa mãn các môn quy định
“A-G” và điểm GPA “tổng quát.”

Công thức dùng để tính GPA cho các môn cao
cấp được áp dụng để tính GPA toàn diện các
môn:
• lớp 9-12 (kể cả thể dục)
• lớp 10-12 (không kể thể dục)
• A-G (chỉ tính các lớp dự bị đại học từ lớp
10-12)

GHI CHÚ: Nên ghi danh học nhiều lớp hơn về
ngoại ngữ, toán và khoa học thực nghiệm / cần
thiết để xin vào đại học UC và/hay vào các
ngành có nhiều cạnh tranh, nhưng sẽ không
được tính như "weighted courses" vào GPA trừ
khi các môn này được hoàn tất “ trình độ Honors/AP. Xin xem danh sách các môn được UC
chấp thuận.

GHI CHÚ: Nên ghi danh học nhiều lớp hơn về
ngoại ngữ, toán và khoa học thực nghiệm / cần
thiết để xin vào các ngành có nhiều cạnh tranh,
nhưng sẽ không được tính như "weighted courses" vào GPA trừ khi các môn này được hoàn
tất “ trình độ Honors/AP. Xin xem danh sách
các môn được UC chấp thuận.

Điểm trung bình GPA “A-G” dùng để được
Điểm trung bình GPA ở trung học dùng cho sự
nhận vào đại học UC chỉ dựa trên các môn hội
tưởng thưởng và xếp thứ hạng được căn cứ vào
đủ các điều kiện cho các môn “A-G” mà UC
tất cả các môn học từ lớp 9 tới lớp 12 kể cả
quy định, từ lớp 10 đến 12 (các môn học ở lớp
môn thể dục.
9 chỉ thỏa mãn các môn học đòi hỏi mà thôi)

Điểm GPA “tổng quát” dùng để xin vào đại học
CSU chỉ dựa trên các môn hội đủ các điều kiện
cho các môn “A-G”, từ lớp 10 đến 12 (các môn
học ở lớp 9 chỉ thỏa mãn các môn học đòi hỏi
mà thôi)

Các môn Weighted courses phải mang tựa là:
· Honors
· Advanced Placement
· International Baccalaureate

Các môn Weighted courses phải mang tựa là:
· Honors
· Advanced Placement
· International Baccalaureate

Các môn Weighted courses phải mang tựa là:
· Honors
· Advanced Placement
· International Baccalaureate

Cách tính GPA trung học:

Cách tính GPA theo mẫu “A-G”:
A. Nhân tất cả các điểm cao nhất (lớp 10-12)
của các môn học thảo mãn mẫu “A-G” với
số điểm số (grade points)
(A=4, B=3, C=2, D=1, F=0)
B. Cộng thêm một điểm cho mỗi môn học danh
dự/cao cấp (weighted courses) đã hoàn tất
với ít nhất là điểm C.
C. Chia tổng số điểm số (grade points) cho
tổng số điểm (grades) để có được
"weighted" GPA theo mẩu "A-G".

Cách tính GPA “tổng quát”:
A. Nhân tổng số các môn học "A-G" (lớp 1012) với tổng số điểm số (grade points).
(A=4, B=3, C=2, D=1, F=0)
B. Cộng thêm một điểm cho mỗi môn học danh
dự/cao cấp (weighted courses) đã hoàn tất
với ít nhất là điểm C.
C. Chia tổng số điểm số (grade points) cho tổng
số điểm (grades) để tính "weighted" GPA
"tổng quát" từ lớp 10-12.

A. Tính tổng số các điểm số (grade points) của
tất cả các học kỳ (A=4, B=3, C=2, D=1,
F=0), chia cho tổng số các môn học.
B. Nhân số môn học danh dự/cao cấp đã đậu
cho .2 và chia cho số học kỳ đã hoàn tất.
C. Cộng phần A và B để lấy điểm GPA danh
dự/cao cấp “ trung học.
Cách tính này cộng thêm một điểm số cho mỗi
môn học danh dự/cao cấp.
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Thời điểm để thi cho các học sinh dự bị đại học
Lớp

Tháng

Lớp 10, 11

(các học sinh Scholar dự bị
đại học)

Lớp 10, 11, 12

(dành cho các học sinh học
AP)

Tháng 5, 6

(lớp 10 – Nếu còn chỗ)

Lớp 11

Có câu hỏi?
Hãy liên lạc với Chuyên viên
Đại học ở Trung tâm Nghề
nghiệp (Career Center)

Lớp 12

“Thi bù / Thi lại”

● SAT Subject Tests (cho các môn) (để vào UC): Hãy

thi vào lúc cuối của một lớp Advanced Placement (Cao cấp)

● Các Bài thi Advanced Placement (Thi các môn cao
Tháng 5

cấp)

[đòi hỏi bởi Ban Đại học về Tiêu chuẩn cho các môn AP (College Board AP
Course Standards)]

● PSAT/NMSQT (tùy ý; sẽ dự đoán điểm thi SAT):

Lớp 11 (bài thi để thỏa mãn
điều kiện National Merit
Scholar)

Bài thi

Tháng 10

Trả lệ phí ở văn phòng tài chánh (financial office) của trường.
PSAT được cho thi ở trường trung học.
Lớp 10: KHÔNG tính cho National Merit Scholarship; phải
thi PSAT lại “ lớp 11.

● ACT và
● SAT Reasoning Test (thi SAT về suy luận)

Gửi điểm thi đến các đại học muốn xin vào; điểm thi sẽ được

Tháng 1, 2, 3, 4, 5, lưu giữ và hợp chung với đơn xin vào đại học của bạn. Nếu
6
bạn không nộp đơn xin vào đại học đó thì điểm thi của bạn sẽ

bị bỏ đi. Mã số của trường trung học của bạn dùng cho ACT/
SAT được liệt kê ở trang 31.

● ACT
Tháng 9, 10, 11, 12 ● SAT Reasoning Test (thi SAT về suy luận)
● SAT Subject Tests (thi SAT cho các môn) (tùy ý)

● Học sinh nên thi tất cả các bài thi ít nhất là một lần trễ nhất vào cuối năm lớp 11. Các học sinh lớp 12 có thể thi lại
bất cứ bài thi nào để có điểm cao hơn vào tháng 10, 11, và 12. Đại học UC chấp nhận điểm thi từ trước đến tháng 12 của
năm lớp 12. Các đại học CSU có nhiều người xin học và các chương trình nhận sinh viên sớm thì thích có thời điểm hết
hạn là tháng 10 của năm lớp 12.
● Hãy đóng lệ phí ghi danh thi ACT/SAT thật sớm ở www.collegeboard.com ít nhất là 6 tuần trước ngày thi để bảo
đảm có được địa điểm thi theo ý mình, thường là ở một trường đại học. Các thí sinh ghi danh trễ có thể sẽ được cho thi ở
một địa điểm thi khác.
● ACT và SAT Reasoning Test (bài thi suy luận) là các bài thi tương đương để xin vào đại học, được chấp nhận trên
toàn thế giới và được cho thi vào các ngày thứ bảy luân phiên nhau. Hãy tìm hiểu về các điều kiện đích xác ở trường đại
học mà bạn muốn theo học. Nên thi cả hai bài ACT và SAT Reasoning Test.
● KHÔNG thể thi SAT Reasoning Test và SAT Subject Tests trong cùng một tháng vì các bài thi được cho thi cùng
một thời gian. Nên thi SAT Subject Test vào tháng 6 bởi vì nó tương tự như một "final exam" (thi cuối khóa học) cho
các môn học bạn đang có.
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Thi vào đại học
Nên ghi danh thi đại học trên internet: ACT.org và/hay Collegeboard.com
Thời điểm của học sinh

Hãy ghi các mã số của trường trung học khi ghi
tên thi các bài thi vào đại học:

Edison
Fountain Valley
Huntington Beach
Marina
Ocean View
Westminster
Valley Vista
Adult School
Coast

Lớp 10
• Thi SAT Subject Test(s) [SAT cho Môn] vào tháng 6 cho các lãnh
vực liên quan đến các môn AP, nếu dự định vào UC.
• Học sinh lớp 10 thuộc trình độ Honors có thể thi PSAT nếu có
chỗ. (Học sinh lớp 10 không đủ tiêu chuẩn để tranh giải học bổng
National Merit Scholarships; hãy thi lại vào lớp 11).
Lớp 11
• Đóng tiền dự thi PSAT/NMSQT vào tháng 10 ở trường trung học
của bạn.
-PSAT được cho thi tại một trường trung học.
-PSAT chỉ được cho thi vào tháng 10.
-Điểm thi PSAT sẽ được gửi đi vào tháng 12/tháng 1.
• Điểm PSAT/NMSQT có thể giúp học sinh lớp 11:
-thẩm định khả năng học của mình ở đại học.
-đoán trước điểm thi của bài thi để vào đại học cho
SAT Reasoning Test (SAT Lý luận).
-làm quen với hình thức của bài thi SAT Reasoning
Test
-ghi tên tranh dự lấy học bổng của National Merit
Scholarship Corporation.
-tham dự vào College Board’s Student Search Service
để biết thêm tin tức về các đại học và học bổng.
• Thi SAT Reasoning Test và/hay ACT vào tháng 1 cho đến tháng
6; có thể gửi điểm ACT/SAT cho các đại học muốn học bằng cách
ghi mã số phù hợp của mỗi trường đại học trên tất cả các phiếu báo
điểm thi; các đại học sẽ “giữ” những điểm này cho tới khi học sinh
nộp đơn xin vào học.
• Nếu tính nộp đơn cho UC thì hãy thi SAT Subject Test(s) [SAT
cho Môn] vào tháng 6.
Lớp 12
• Ghi danh vào tháng 8 để thi ACT và/hay SAT Reasoning Test vào
tháng 9 hay 10 nếu vẫn còn cần.
• Nếu đã thi rồi cả hai bài ACT và SAT Reasoning Test, hay đã thi
lại một trong hai bài này, thì đại học sẽ dùng tổng số điểm cao nhất
để cứu xét đơn xin nhập học.
• Tất cả các cuộc thi phải được hoàn tất và điểm thi phải được gửi đi
vào tháng 11 hay 12 nếu bạn định nộp đơn xin học vào mùa Thu ở
UC, CSU, hay các đại học cạnh tranh. Trong vài trường hợp, tháng
10 là thời hạn cuối của bạn (hãy tìm tin tức ở một đại học nhất
định).
• Hãy lên mạng để gửi các điểm thi trước đây cho các đại học nào
mà bạn muốn ghi danh học.

051218
050964
051220
051221
051224
053739
051223
051222
051684

Ngày thi cho PSAT / NMSQT

Bài thi Preliminary SAT/National Merit Scholarship
Qualifying Test (Bài thi Dự bị SAT/thi Tuyển cho Học bổng
Quốc gia) sẽ được tổ chức vào một trong những ngày sau
đây mà do mỗi trường trung học chọn:

• Ngày 9 tháng 10, 2018 (thứ tư)
• Ngày 12 tháng 10, 2018 (thứ bảy)
• Ngày 23 tháng 10, 2018 (thứ tư)

Các ngày thi cho các bài thi xin vào đại học
Tất cả các bài thi đều được tổ chức vào sáng thứ
bảy. Ghi danh thi ít nhất là 6 tuần trước ngày thi
bằng internet hay bằng các mẫu đơn có sẵn tại
Trung tâm Nghề nghiệp (Career Center).

ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT

SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT

8
27
8
9
13
8

Tháng 9, 2018
Tháng 10, 2018
Tháng 12, 2018
Tháng 2, 2019
Tháng 4, 2019
Tháng 6, 2019

SAT
(các ngày thi được dự đoán)
25
Tháng 8, 2018
8
Tháng 10, 2018
3
Tháng 11, 2018
1
Tháng 12, 2018
8
Tháng 3, 2019
4
Tháng 5, 2019
1
Tháng 6, 2019

Để biết thêm, xin xem trang mạng của Ban Đại
học (College Board) là:

www.collegeboard.org
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Học sinh có trách nhiệm yêu cầu cơ quan phụ trách khảo
thí gửi thẳng một bản sao của tất cả các điểm thi (ACT và
SAT) tới các trường đại học. Đừng lần lựa.

Các bài thi phải lấy để vào đại học
Các học sinh ghi danh vào các ngành có nhiều người xin học
cần phải có những điểm GPA/điểm thi cao hơn; các phân khoa
này cũng đòi hỏi học sinh phải có một chương trình học nhiều
hơn các môn quy định tối thiểu theo mẫu “a-g”.

Hệ thống

Bài thi

GPA

Đại học
Cộng đồng

Các bài thi
xếp lớp cho
Math và
English

Không áp dụng

California
ACT hay
State Univer- SAT Reasoning Test
sities

University
of
California

Đại học tư

Xem các điều kiện
đích xác tại Trung
tâm Nghề nghiệp
(Career Center)

ACT plus
Writing
hay SAT
Reasoning

Thường là
ACT
hay SAT; có
khi là các bài
thi cho Môn
học

Tham khảo
www.csumentor.edu/
planning/high_school/

Chuẩn bị cho kỳ thi
Cách chuẩn bị chu đáo nhất cho cuộc thi vào đại học bao gồm:
 Lấy môn Anh ngữ dự bị đại học và môn toán cao cấp vào
mỗi học kỳ tại trung học.
 Đọc sách để giải trí cũng như để làm bài ở nhà.
 Tự học về các môn giáo khoa.
Bắt đầu ôn bài một vài tuần trước ngày thi . Hãy thi thử toàn bộ
bài thi SAT mẫu có sẵn ở Trung tâm Nghề nghiệp (Career Center) và ở www.collegeboard.com. Các thư viện và các tiệm sách
cũng có sách hướng dẫn để học thi. Không nên đợi đến ngày
chót mới học dồn vì như vậy sẽ rất mệt mỏi. Các bài thi mẫu cho
ACT có ở: www.act.org.
Các chỗ ngồi được chỉ định; để ý đến các người khác có thể làm
cho mình bị phân trí. Nhớ mang theo đồng hồ để theo dõi thời
gian thi; hãy phân phối thời giờ cho đều đặn. Đừng dùng quá
nhiều thì giờ cho bất cứ một câu hỏi nào; hãy lướt qua và nếu còn
thì giờ thì hãy quay trở lại. Nếu trả lời đúng từ 40 tới 60% thì ít
nhất cũng được điểm trung bình.

Tham khảo

www.universityofcalifornia.edu/
admissions/

Các khóa luyện thi

Thay đổi

Danh sách gửi thi tùy ý
Nhiều trường đại học dùng danh sách học sinh để gửi thư để
thông báo tin tức về đại học . Khi ghi danh thi vào đại học, học
sinh có thể yêu cầu tên của mình được phổ biến cho các đại học
và cơ quan cung cấp học bổng biết. Qua thể thức này học sinh
có thể nhận được các tin tức, tài liệu của các đại học muốn thu
hút các học sinh có tài năng đặc biệt.

Các khóa luyện thi PSAT/SAT có thể giúp một số học sinh trung
học phát triển các kỹ năng thi, có thêm sự tự tin và ôn lại các
khái niệm.
 Hãy cân nhắc xem sự gia tăng điểm thi có ảnh hưởng nhiều
tới cơ hội để được thu nhận vào đại học hay không vì sự gia
tăng trung bình của điểm thi SAT là từ 0 đến 30 điểm trên
sự việc được mong đợi về sự tăng trưởng trí thức và thực
hành.
 Lớp luyện thi đòi hỏi rất nhiều cố gắng; lệ phí vào khoảng
từ $160 tới $1,000 hay hơn
Có các khóa luyện thi ở mỗi địa điểm. Xin liên lạc với
Chuyên viên về Nghề và Đại học ở trường của bạn để biết thêm
chi tiết và nhiều nguồn trợ giúp miễn phí.

Các trung tâm khảo thí lân cận
SAT
ACT
Long Beach City College
CSU Long Beach
UC Irvine
Trường Trung học Fountain Valley
Các trung tâm thi khác được liệt kê trong tập ghi danh thi hay trong
tiến trình ghi danh thi trên mạng.
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NCAA – Tiêu chuẩn để được nhận vào đội thể thao năm thứ nhất ở đại học
Đôi khi những vấn đề liên quan đến việc hội đủ điều kiện cho NCAA có thể đưa đến việc sửa đổi các quy định của NCAA.
Hãy xem những cập nhật về chính sách của NCAA và các tin tức hiện hữu được đăng trên trang nhà (home page) của NCAA.

Điện thoại NCAA: 1-317-917-6222
Điện thoại Trung tâm xét điều kiện: 1-877-262-1492

NCAA Web: www.ncaa.org
Trang mạng Trung tâm xét điều kiện: www.eligibilitycenter.org

NCAA (Hội Thể thao Đại học Toàn quốc) là một hội đồng quản trị thể thao cho khoảng 800 trường đại học. Chương trình học ở trung học của
tuyển sinh phải được kiểm chứng trước khi được nhận làm thể tháo gia ở đại học thuộc Đơn vị 1 và Đơn vị 2. Cơ quan NCAA Initial-Eligibility
Center (Trung tâm xét điều kiện lúc khởi đầu) mà được ACT ở Indiana điều hành sẽ giải đáp TẤT CẢ các thắc mắc về tình trạng hội đủ điều kiện
khởi đầu cho NCAA.

Hãy cố giữ điểm cao! Giữ GPA cao nếu như điểm ACT hay SAT thấp
Một lực sĩ nếu hoàn tất tất cả các môn đòi hỏi của NCAA và thỏa mãn điều kiện về GPA và bài thi thì có thể được:
• Hội đủ điều kiện thể thao của sinh viên đại học năm thứ nhất
• Nhận được học bổng /trợ cấp về thể thao ở đại học
Tiêu chuẩn học vấn bao gồm tốt nghiệp trung học, các điểm thi vào đại học, điểm GPA của NCAA ở trung học, các lớp dự bị đại học ở trung học,
và sự hội đủ điều kiện vào đại học.
Học sinh có trách nhiệm nộp đơn xin chứng nhận về thể thao của cơ quan NCAA Initial-Eligibility Center. Thủ tục chứng nhận này thường được
làm vào cuối năm lớp 11 bằng cách điền vào mẫu đơn trên internet ở www.eligibilitycenter.org hay gọi số 1-877-262-1492 để xin một mẩu đơn.
Cơ quan Eligibility Center sẽ so sánh học bạ của sáu học kỳ và danh sách của các lớp được NCAA chấp thuận cho một trường trung học đích xác
để có một quyết định thích hợp cho sự chứng nhận. Giấy quyết định chứng nhận này seo được gửi thẳng cho học sinh và cho các trường đại học
được học sinh cho phép xin giấy này.

Điều kiện của NCAA về thi cử và GPA:
Học sinh phải đòi hỏi các điểm thi ACT hay SAT phải được công ty thi gửi thẳng về Trung tâm Xét Điều kiện (Eligibility Center) (Mật mã
9999). Học sinh phải thỏa mãn một hệ thống thang điểm của ACT hay SAT và NCAA GPA; theo đó thì nếu như điểm NCAA GPA bị thụt xuống
thì phải được bù lại bằng điểm cao hơn của bài thi vào đại học.

Hãy nghĩ tới điều này:
· Thường thường thì nâng điểm các môn học lên
dễ hơn là các điểm thi!
· Phải gửi cho NCAA học bạ của tất cả các trường
trung học ở ngoài Học khu Trung học Huntington Beach cũng như là học bạ hiện thời.

ĐƠN VỊ 1
NCAA GPA

3.55 hay hơn
3.50
3.00
2.50
2.40
2.20
2.00

ACT (Tổng số các điểm)
37
39
52
68
71
79
86

SAT (Tổng số V + M)
400
420
620
820
860
940
1010

NCAA sẽ không dùng các kết quả của phần viết của bất cứ bài ACT hay SAT.

Các môn học chủ yếu được NCAA chấp thuận: (Xem danh sách của tr ường tr ên tr ang mạng của Eligibility Center )
Nhằm khuyến khích học sinh lấy càng nhiều càng tốt các môn học để chuẩn bị vào đại học, điểm NCAA GPA sẽ được tính khi đại học cứu xét để
tuyển sinh bằng cách dùng các điểm cao nhất của các môn thỏa mãn các môn quy định của NCAA. Các điểm thể dục sẽ không được tính!
Giáo trình chủ yếu quy định bởi NCAA cho Đơn vị 1 và 2 bắt đầu từ khóa tốt nghiệp 2013:
4 năm English (giống như điều kiện của bằng trung học [high school diploma])
3 năm Math (Algebra1 hay cao hơn)
2 năm Social Science (như là: World History, U.S. History, U.S. Government)
2 năm Natural hay Physical Science (bao gồm 1 năm Lab Science)
1 năm lấy thêm lớp cho môn English, Math, hay Science (năm thứ 3/thứ 4)
4 năm lấy thêm các môn chủ yếu thuộc bất các lãnh vực nào bên trên hay World Language

_____

16 lớp chủ yếu tổng cộng quy định bởi NCAA
Các môn học phải có trên học bạ trung học của Học khu Trung học Huntington Beach

Cho các trường NAIA, xin xem: playnaia.org
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Đại học cộng đồng ở California
www.cccco.edu
Tiểu bang California có trên 100 đại học cộng đồng và tất cả các học sinh mà đã tốt nghiệp trung học hay ít nhất 18
tuổi đều có quyền học ở đại học cộng đồng mình chọn. Các đại học cộng đồng cung ứng cho các sinh viên một
nền giáo dục xuất sắc giúp sinh viên sửa soạn để chuyển vào năm thứ ba của đại học 4 năm. Các trường này cũng
cung ứng các chương trình kéo dài từ một học kỳ tới hai năm nhằm đào tạo sinh viên cho các ngành nghề mà
không cần có bằng đại học, như nghề y tá.

Chương trình chuyển tiếp vào đại học 4 năm
Hoàn tất năm thứ 1 và 2 ở đại học

Các ngành đại học
Sinh viên có thể hoàn tất các lớp quy định của ngành chuyên môn cho năm thứ 1 và thứ 2 và các môn kiến thức
tổng quát quy định cho hầu hết các bằng 4 năm. Rất nhiều các sinh viên tốt nghiệp các California State University
và University of California đã học qua tại một đại học cộng đồng.

Điều kiện để được chuyển vào đại học 4 năm
Học sinh nào hội đủ tiêu chuẩn vào đại học chỉ cần theo học ở đại học cộng đồng các môn tương đương với các
môn sẽ phải lấy ở đại học 4 năm. Các đại học cộng đồng và đại học 4 năm phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo đảm
việc chuyển tiếp từ năm thứ 2 ở đại học cộng đồng sang năm thứ 3 ở đại học 4 năm. Danh sách các môn ở đại học
cộng đồng được chấp thuận để chuyển qua các đại học công ở California có trên internet ở www.assist.org

Chương trình Honors
Các chương trình Honors được lập ra để cung ứng cho các sinh viên năng học một kinh nghiệm học hỏi phong
phú. Các sinh viên hoàn tất chương trình Honors thường được ưu tiên để được chọn để chuyển vào đại học 4 năm.
Các sinh viên hoàn tất hai năm đại học trong chương trình Honors và chuyển sang năm thứ 3 ở đại học 4 năm đã
được chấp nhận ở nhiều đại học gồm có các đại học cạnh tranh như Stanford, Georgetown, UC Berkeley và
UCLA. OCC đã lập ra một trong các chương trình Honors đầu tiên và đã có rất nhiều thành công trong việc
chuyển sinh viên sang đại học 4 năm. Hãy tìm hiểu Orange Coast College Honors Program ở:
www.orangecoastcollege.edu/academics/honors_prog.

Chương trình Dạy Nghề
Các chương trình dạy nghề ở đại học cộng đồng ở California
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture
Business and Financial
Communications
Criminal Justice
Electrical–Electronics
Engineering Technology
Trade and Industry

•
•
•
•
•
•
•

Human Services
Home Economics and Food Services
Mid-Management and Supervision
Science and Laboratory Occupations
Service Occupations
Computer/Technologies
Environmental and Natural Sciences

Các học sinh nên liên lạc với các đại học cộng đồng theo ý thích để có thể biết trường nào có dạy chương trình
mình muốn học vì không phải trường nào cũng có dạy tất cả các nghề. Sinh viên hoàn tất tất cả các môn quy định
cho một nghề sẽ được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa đào tạo (Certificate of Achievement). Sinh viên cũng có thể lấy
thêm các lớp kiến thức tổng quát để lấy bằng đại học 2 năm (Associate in Arts) cùng lúc với chứng chỉ nghề. Có
một số nghề và/hay các lớp để chuyển qua đại học 4 năm được dạy trên TV, internet và/hay có thể đạt được bằng
các bài thi CLEP.
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Các điều về học bổng và trợ cấp tài chánh
Đại học cộng đồng – Đại học 4 năm – Trường kỹ thuật và nghề

Hãy thường xuyên đến dùng Trung tâm Nghề (Career Center). Chuyên viên Đại học/Nghề ở Trung tâm Nghề là nguồn tin tức về trợ
cấp tài chánh. Học sinh ở mọi cấp lớp cần biết về học bổng và trợ cấp tài chánh, tuy nhiên nộp đơn xin thường là vào năm lớp 12.
1.

Các học bổng sẽ không được tự động cấp; học sinh phải tìm và nộp đơn xin. Nơi tìm tốt nhất là các trang mạng của Trung tâm
Nghề, các đơn xin vào đại học và internet.

2.

Bước đầu tiên cho học sinh muốn nộp đơn xin học bổng là nộp đơn Federal Application for Student Aid (FAFSA). Học sinh
phải có các tin tức về tài chánh và thuế của phụ huynh để điền đơn FAFSA. Có các chỉ dẫn và đơn ở www. fafsa.ed.gov bắt đầu
tháng 1 của năm lớp 12 của học sinh để nộp cho niên học tiếp theo.

3.

Cư dân của California dự tính vào một đại học ở California cũng nên điền đơn Cal Grant. Ủy ban Trợ cấp Học sinh California
(California Student Aid Commission) mỗi năm có nhiều trợ cấp (grant) cho học sinh cần đến để học đại học. Học sinh phải
điền đơn FAFSA và Cal Grant để hội đủ điều kiện. Hãy xem: www.csac.ca.gov ¤ể biết chi tiết hay đến gặp Chuyên viên Đại
học/Nghề ở trường trung học của bạn.

4.

Một học sinh vận động viên cần phải hội đủ các quy định học vấn nhất định để hội đủ điều kiện đạt trợ cấp tài chánh của một
đại học thuộc Đơn vị 1 hay Đơn vị 2 hay để thực tập và tranh tài trong một đội liên trường thuộc Đơn vị I trong năm học đầu.
Hãy xem: www.ncaa.org và nhấn vào "Eligibility and recruitment" (điều kiện quy định và tuyển chọn).

5.

Riêng Học khu Trung học Huntington Beach thì có Hội Frank M. and Gertrude. Hội này có thể cho hàng triệu đồng tiền mỗi
năm cho học sinh tốt nghiệp. Hãy xem trang mạng: www.frankmdoyle.org để có chi tiết.

6.

Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị (ROTC hay Reserve Officer Training Corps) có nhiều học bổng tốt mà có thể đủ trả tiền
học phí, sách, tiền sinh sống ở phần lớn các đại học. Nhiều đại học công và tư trên toàn quốc có chương trình ROTC, kể cả
Stanford, Harvard, Cal tech, MIT, hệ thống UC và CSU.

7.

Các học sinh lớp 11 tham gia Chương trình Xứng đáng Quốc gia (National Merit Program) bằng cách thi bài SAT Sơ khởi/Bài
thi để Hội đủ Điều kiện cho Học bổng Xứng đáng Quốc gia [Preliminary SAT /National Merit Scholarship Qualifying Test
(PSAT/NMSQT)]vào tháng 10. Trong số 1.5 triệu người dự thi, khoảng 50,000 với điểm PSAT/NMSQT Chỉ số Tuyển chọn
cao nhất (các điểm về đọc có phán đoán + toán + kỹ năng viết) sẽ hội đủ điều kiện để được khen thưởng trong Chương trình
Học bổng Xứng đáng Quốc gia (National Merit Scholarship Program).

8.

Rất nhiều học bổng được cho trực tiếp từ các đại học, và đơn xin học bổng thường là một phần của tiến trình xin vào học. Một
số sẽ dựa vào sự xứng đáng, số khác thì dựa vào nhu cầu.

9.

Có trợ cấp tài chánh cho học sinh khuyết tật về thể chất hay tâm thần để giúp chi phí cho việc học nghề. Xin liên lạc Bộ Phục
hồi của California (California Department of Rehabilitation) để biết tin tức.

10. Các học sinh thuộc Thổ dân Da đỏ, Eskimo, và Aleut được tiền tài trợ (grant) và mượn tiền (loan) của Bureau of Indian Affairs
(Văn phòng Sự vụ Người Da đỏ). Xin liên lạc phòng Giáo dục Người Da đỏ ở số: (714) 848-0656, số phụ 4955.
11. Phần lớn các đại học cung cấp các buổi học tập về trợ cấp tài chánh vào tháng 1 và/hay tháng 2 để giúp phụ huynh và học
sinh 12 hoàn tất đơn xin trợ cấp tài chánh. Xin gọi văn phòng trợ cấp tài chánh của đại học cộng động hay đại học 4 năm
tại địa phương của bạn để biết ngày giờ quy định.
12. Cũng có thể có học bổng từ nơi làm việc của phụ huynh, công đoàn, và/hay nhà thờ.

Để biết thêm các nguồn trợ giúp về học bổng và trợ cấp tài chánh, xin xem các trang mạng dưới đây:
Hai trang mạng được đăng trên phần lớn mục về Trợ cấp Tài chánh và Học bổng (Financial Aid & Scholarship) của các đại
học là: www.cappex.com và www.fastweb.com
Các trang mạng hữu ích khác về học bổng và trợ cấp tài chánh là:
www.finaid.org/scholarships/, www.findtuition.com, và studentscholarships.org
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Các nguồn trợ giúp trên Internet

Tìm đại học – Nghề nghiệp – Trợ cấp tài chánh – Học bổng – Thi cử – Tham khảo
Học sinh có thể nộp đơn xin vào các đại học trực tiếp bằng internet. Sinh viên đại học cần biết sử dụng internet để liên lạc với các giáo sư, nộp các bài luận, thảo luận về các dự án, và tham khảo ở các thư viện.
Thường thì sinh viên cần có một máy điện toán cá nhân. Các trang mạng sau đây có nhiều mối liên kết
phong phú. Hãy vui tham khảo trên internet.
Mỗi trường trung học đều có một Trung tâm Nghề và Đại học (College and Career Center) với nhiều nguồn
trợ giúp cho học sinh để có tin tức về các hướng đi nghề nghiệp, đại học, học bổng, trợ cấp tài chánh, các bài
thi, và nhiều nguồn khác để hướng dẫn bạn đạt mục đích của mình. Để biết thêm, xin xem trang mạng của
Chuyên viên về Nghề và Đại học (College and Career Specialist) thuộc trang mạng của trường bạn.
Edison High School - www.edisonchargers.com (nhấn vào Students, Career Center)

Fountain Valley High School - www.fvhs.com (nhấn vào Students, College and Career Center)
Huntington Beach High School - www.hboilers.com (nhấn vào Students, College & Career)
Marina High School - www.marinavikings.org (nhấn vào Students, College Career/Info)
Ocean View High School - www.ovhs.info (nhấn vào Students, Career Center)
Westminster High School - www.whslions.net (nhấn vào Students, Colleges & Careers)

Các trang mạng hữu ích
University of California System and campuses
Association of Independent Colleges
Coastline Community College
Golden West College
Orange Coast College
Colleges (đơn xin học, trợ cấp, ngành học, vv..)
California Colleges - Home Pages (all)
California State University
Common Applications
Community Colleges - Transfer Course Lists (IGETC)
Career Decisions
College Majors (các cơ hội, dựa trên ý kiến sinh viên)
Fastweb
NCAA (quy định cho vận động viên/trang mạng đại học)
CIF - High School Athletic Eligibility Regulations
U.S. Military Resources
Resources for Students with Disabilities
Federal Financial Aid
Free Application for Federal Student Aid
California Student Aid Commission
College Board Online (mối liên kết PSAT, SAT, AP)
ACT (ghi danh và tin tức trên mạng)
Career Technical Education (Giáo dục Nghề Kỹ thuật)
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www.universityofcalifornia.edu
www.aiccu.edu
www.coastline.edu
www.goldenwestcollege.edu
www.orangecoastcollege.edu
www.xap.com
www.californiacolleges.edu
www.csumentor.edu
www.commonapp.org
www.assist.org
www.acinet.org
www.mymajors.com
www.fastweb.com
www.ncaa.org
www.cifss.org
www.cifstate.org
www.military.com
www.myfuture.com
www.ahead.org
www.heath.gwu.edu
www.nelliemae.org
www.fafsa.ed.gov
www.csac.ca.gov
www.collegeboard.com
www.actstudent.org
www.hbuhsd.edu/cte

Dịch vụ cho Sinh viên Đại học
Dịch vụ cho Sinh viên Khuyết tật
Các đại học có các chương trình phục vụ cho sinh viên bị mù, không nhìn thấy hoàn toàn, điếc, không
nghe được hoàn toàn, khuyết tật về chỉnh hình, có khó khăn để học vì khuyết tật, và bị các khuyết tật
khác. Mục tiêu chánh của các chương trình này là giúp các sinh viên khuyết tật có khả năng hội nhập
vào các chương trình và sinh hoạt thông thường càng nhiều càng tốt ở đại học. Mục tiêu tối hậu là giúp
cho mỗi sinh viên khuyết tật sinh hoạt độc lập ở đại học.
Các học sinh khuyết tật mà muốn nhận các dịch vụ đặc biệt phải liên lạc với trường đại học để có các tin
tức về chương trình hỗ trợ của đại học. Dưới đây là một phần của danh sách về các dịch vụ ở đại học có
được khi các học sinh khuyết tật hội đủ điều kiện yêu cầu: giúp ghi danh, cố vấn về học vấn, các lớp để
cải tiến, chỗ đậu xe đặc biệt, người đọc giúp, người biên chép giúp, người ra dấu để thông ngôn, phiên
âm theo cách Braille, kiến trúc giúp đi đứng tiện lợi, nối kết với nhiều cơ quan, thể dục thích ứng, và trị
liệu về nói.

Để biết về các dịch vụ này ở đại học, sinh viên khuyết tật có thể liên lạc với:
(cũng có thể xem trên trang nhà của trường)
CSU Long Beach
1250 Bellflower Blvd.
Long Beach 90840
Khuyết tật: 562/985-5401
Khiếm khuyết về học: 562/985-4430

UC Irvine
Campus Drive
Irvine 92717
949/824-7494 (Voice)
949/824-6272 (TDD)

Orange Coast College
2701 Fairview Road
Costa Mesa 92626
714/432-5807

CSU Fullerton
University Hall, Room 101
Fullerton 92634
714/278-3117

Golden West College
15744 Golden West Street
Huntington Beach 92647
714/895-8721

Coastline Comm. College
2990 Mesa Verde Dr. East
Costa Mesa 92626
714/241-6214

Dịch vụ đặc biệt dành cho sinh viên có lợi tức thấp và có quá trình giáo dục bất lợi
Mục đích của chương trình Educational Opportunity Program (EOP) là giúp các sinh viên khắc phục được các trở
ngại mà có thể cản trở việc đi vào đại học và học hành thành công ở đại học. Các dịch vụ thường gồm có:







các buổi thuyết trình để tuyển sinh ở trường trung
học
giúp làm đơn xin học và xin trợ cấp tài chánh
cố vấn về việc ghi danh và nghề nghiệp
các buổi thăm viếng đại học dành cho phụ huynh và
học sinh
các tài liệu và ấn bản phổ biến tin tức






các tin tức về xếp lớp cho học sinh tốt nghiệp
các tiêu chuẩn tuyển sinh đặc biệt và xúc tiến việc
miễn đóng lệ phí cho ứng viên có lợi tức thấp
cố vấn về việc học
giúp và kèm thêm trong việc học



giới thiệu tới các tổ chức trong cộng đồng

Đa số các đại học đều có chương trình giúp đỡ tạo cơ hội học hỏi tuy nhiên các dịch vụ cung cấp sẽ khác
nhau tùy theo trường. Hãy liên lạc văn phòng EOP ở trường đã chọn trễ nhất là vào đầu tháng 10 của
lớp 12 để biết thêm tin tức và nộp đơn. Cũng có thể tìm được các tin tức cần thiết trên trang mạng của
trường.
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Giáo dục Nghề Kỹ thuật (CTE)
Chương trình STAR
Huấn luyện chuyên biệt/Nhìn nhận thành quả về tài năng
Bất cứ học sinh nào hoàn tất những điều kiện quy định về một lãnh vực chuyên môn đều được lãnh một Chứng chỉ tham cứu (Survey
Certificate) hoặc một Chứng chỉ cao cấp (Advanced Certificate) nhìn nhận học sinh đã thành công trong lãnh vực đó.
Học khu trung học Huntington Beach có nhiều loại chứng chỉ tưởng thưởng học sinh nhằm khuyến khích học sinh chuyên chú vào
một lãnh vực chuyên môn.
Lấy môn học thuộc Giáo dục Nghề Kỹ thuật (Career Technical Education) sẽ hội đủ điều kiện quy định để tốt nghiệp thay cho Nghệ
thuật Quang và Diễn hay Ngôn ngữ Thế giới (Visual and Performing Arts hay World Language).

STAR
Survey Certificates
(Chứng chỉ Tham cứu)

Chuyên sâu về một lãnh vực chuyên môn có nhiều lợi
ích và bao gồm:


Tập trung tìm hiểu về một ngành ưa thích

AGRICULTURE
(Nông nghiệp)
4 học kỳ, chỉ có tại WHS



Phát triển một khả năng mạnh



BUSINESS
(Thương mãi)
4 học kỳ, các trường đều có

Chuẩn bị cho học sinh vào một ngành ở các trường
chuyên môn sau trung học hay đại học



Thư giới thiệu gửi cho chủ nhân / người hướng dẫn
hay các trường đại học



Chuẩn bị cho học sinh chọn một nghề thích hợp và/
hay tìm một việc làm tương xứng

COMPUTER
APPLICATIONS
(Áp dụng điện toán)
4 học kỳ, các trường đều có
FAMILY & CONSUMER
SCIENCES
(Khoa về gia đình và người tiêu thụ)
4 học kỳ, các trường đều có
INDUSTRIAL &
TECHNOLOGY
(Kỹ nghệ và Kỹ thuật)
4 học kỳ, các trường đều có
PERFORMING ARTS
(Nghệ thuật diễn)
4 học kỳ, các trường đều có

STAR
Advanced Certificates
(Chứng chỉ Cao cấp)
Gia tăng các kỹ năng CTE của
bạn trong một lãnh vực đã chọn:
AGRICULTURE
(Nông nghiệp)
6 học kỳ
BUSINESS
(Thương mãi)
6 học kỳ

COMPUTER
APPLICATIONS
(Áp dụng điện toán)
6 học kỳ

Để đủ điều kiện cho chứng chỉ STAR, thì học sinh phải:
FAMILY & CONSUMER
SCIENCES



Đạt điểm bằng chữ cho các môn quy định



Đạt điểm GPA là 2.0 cho các môn quy định

6 học kỳ



Hoàn tất số học kỳ quy định cho chứng chỉ

INDUSTRIAL &
TECHNOLOGY
(Kỹ nghệ và Kỹ thuật)
6 học kỳ

Các môn của chứng chỉ STAR hội đủ điều kiện cho
bằng trung học về Nghệ thuật Thị giác/Diễn và Giáo
dục Nghề Kỹ thuật.

VISUAL ARTS
(Nghệ thuật thị giác)
4 học kỳ, các trường đều có

(Khoa về gia đình và người tiêu thụ)

PERFORMING ARTS
(Nghệ thuật diễn)
6 học kỳ
VISUAL ARTS
(Nghệ thuật thị giác)
6 học kỳ

Trường có các sách nhỏ cho thấy các kế hoạch giáo dục có thể có để giúp bạn quyết định chọn các môn mà
phù hợp với sở thích và mục đích giáo dục của bạn. Xin hỏi thêm tin tức trong lãnh vực bạn chọn.
Hãy trở thành một STAR!
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Giáo dục Nghề Kỹ thuật (CTE)
Chương trình Huấn nghệ Địa phương (ROP)
Các Môn học* được University of California Chấp thuận

Chương trình Huấn nghệ Địa phương Coastline ROP (Coastline Regional Occupational Center), hợp cùng Học
khu trung học Huntington Beach, cung cấp việc chuẩn bị nghề một cách thực tiễn, hướng dẫn nghề nghiệp, và giúp tìm
việc làm cho học sinh trung học (và người lớn). Có năm hướng đi nghề nghiệp với nhiều lớp huấn nghệ cho các học sinh
ít nhất là 15 tuổi hay đang học lớp 11 và 12. Các lớp ROP thỏa mãn các điều kiện để tốt nghiệp trung học trong các lãnh
vực của giáo trình thực dụng, quang/diễn nghệ thuật. ROP có 9 lớp mà thỏa mãn quy định “f” Quang và Diễn Nghệ thuật
của các đại học UC/CSU, cũng như là có 2 lớp mà thỏa mãn quy định “g” dự bị nhiệm ý.*
Cho dù học sinh dự tính vào đại học hay đi làm ngay, có được các kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp hữu hiệu là điều
thuận lợi. Các lớp ROP có thể giúp cho các học sinh đi vào nhiều môi trường nghề nghiệp và/hay các ngành học liên hệ ở
đại học. Các thí dụ về giá trị của kinh nghiệm ROP cho các học sinh dự bị đại học có thể được chứng minh qua nhiều
cách; thí dụ: các thư giới thiệu của các người chuyên môn trong ngành, có thể tìm được việc làm liên hệ với nghề đã học
trong các năm học ở đại học, kinh nghiệm về sự chọn nghề thích hợp cho mình, v.v.
Có các lớp ROP ngoài ngày học bình thường. Ngoài lớp ROP, học sinh phải ghi danh học ít nhất là 5 lớp ở trường.
Hãy gặp Chuyên viên Nghề ROP tại Trung tâm Nghề để biết thêm và có danh sách lớp ROP hiện có.

Arts and Communication
(Nghệ thuật và Thông tin)
Art of Animation*

Health Sciences
(Y tế)

Public Services
(Dịch vụ Công)

Animal Health Care

Administration of Justice

Computer Graphics*

Dental Assistant with Dental Radiology

Digital Imaging

Dental Assistant/Front Office

Entertainment Art*

Emergency Medical Technician (EMT)

Careers - Service Co-op

Film and Digital/Media Studies*

First Responder

Careers with Children – Co-op

Floral Design

Hospital Clerical Coordinator

Cosmetology

Intro to Medical Office Mgmt. & Billing

Crime Scene Investigation

Medical Assistant

Culinary Arts + Advanced

Medical/Nursing Careers

Diversified Service Careers

Medical Terminology/Transcription

Esthetician

Music Technology*

Nurse Assistant Pre-certification (CNA)

Fire Technology

Professional Dance

Optical Assistant

Sound Stage - Video

Physical Therapy

Theater Technology*

Registered Dental Asst. (RDA) Prep

3-D Media Design

Sports Medicine

Floral Design - Advanced/Co-op

Graphics and Print. Tech
Graphics - Silk Screen
Interior Design
Multimedia Communications Design*

Careers in Education

Food Service - Co-op
Fundamentals of Baking/Pastry
Hotel and Tourism Careers
Manicuring

Video/Television Production
Visual Communication Design
Visual Imagery*

Web Site Development

Business and Marketing
(Thương mãi và Tiếp thị)

Science and Technology
(Khoa học và Kỹ thuật)
A+ Certification - Prep

Banking/Financial Serv. Internship

Internet

Business Internship

Introduction to Product Design

Computer Programming

& Engineering (IPDE)*

Automotive Technology
Automotive Tech. Internship
Cisco

Computerized Accounting

Legal Services

Computer Aided Drafting

Computer Basics

Marketing Principals

Computer Graphics*

E-Marketing

Microsoft Tools

Internetworking (Cisco Academy)

Entrepreneurship

Office Technology

IT Essentials

Retail Sales & Merchandising Intern
Retail Sales & Merchandising - Co-op
Virtual Enterprise*
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Server and Prep

Giáo dục Nghề Kỹ thuật (CTE)
Cơ hội được huấn luyện tại chỗ làm và được học nghề

Chương trình thực tập để học nghề đang bành trướng vì thiếu hụt nhân viên kỹ thuật
Các chương trình này cung cấp:
 công việc làm có trả lương trong khi học nghề, và lương sẽ tăng lên khi trình độ thông thạo nghề tăng.
 chương trình giảng dạy tại lớp học về những đề tài có liên quan tới công việc.
 các cơ hội để trở thành nhân viên có đủ khả năng với giấy chứng nhận của tiểu bang.
Muốn biết thêm tin tức về các chương trình này, xin liên lạc:
California Department of Industrial Relations
Division of Apprenticeship Standards
28 Civic Center Plaza, Room 525
Santa Ana, CA 92701
Điện thoại: (714) 558-4126
www.dir.ca.gov/dirdatabases.html

Nghề nghiệp

Điều kiện tối thiểu

Acoustical Installer/Shingler (thợ gắn chất cách âm/
thợ lợp nóc nhà)

17 tuổi, không đòi hỏi điều kiện học vấn; 657-571-0449

Air Conditioning/Refrigeration (thợ máy lạnh/tủ lạnh)

18 tuổi, bằng trung học hay GED, 2 năm Toán* Trung học;
213-747-0291

Arson & Bomb Investigator (Điều tra viên về
hỏa hoạn và bôm)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 916-648-1717

Asbestos/Heat & Frost Insulator (thợ đặt chất cách
lửa/nhiệt và cách đông)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 626-334-6884

Barber/Cosmetology (thợ tóc/làm đẹp)

17 tuổi, bằng trung học hay GED ; 310-547-3711

Bricklayer (thợ xây gạch)

17 tuổi, không đòi hỏi điều kiện học vấn; 626-856-5750

Carpenter (thợ mộc)

17 tuổi, không đòi hỏi điều kiện học vấn; 213-739-9343

Cement Mason (thợ xi-măng)

16 tuổi, không đòi hỏi điều kiện học vấn; 626-444-4600

CNC Machine Technician (thợ máy CNC)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 562-404-4295

Drywall Installer/Finisher (thợ tường bột)

17 tuổi, không đòi hỏi điều kiện học vấn; 323-727-2811

Electrician (thợ điện)

17 tuổi, bằng trung học; 1 năm Algebra hay cao hơn; 714-779-3187

Glazier/Glass Worker (thợ kính/lắp kính)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 714-894-4094

Lather/Drywall (thợ viền thanh gỗ hay kim loại/tường bột)

17 tuổi, không đòi hỏi điều kiện học vấn; 714-571-0449

Lineman (Power) (thợ dây điện)

18 tuổi, bằng trung học hay GED , 1 năm Algebra; 951-685-8658

Machinist/Tool Maker (thợ máy/dụng cụ)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 562-404-4295

Mold/Die/Metal Surface Finisher (thợ làm mặt kim loại)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 562-404-4295

Operating Engineer (thợ chạy máy)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 213-385-2889

Painter (thợ sơn)

18 tuổi, không đòi hỏi điều kiện học vấn; 714-258-8370

Plasterer (thợ trét hồ)

17 tuổi, không đòi hỏi điều kiện học vấn; 714-571-0449

Plumber (thợ ống nước)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 714-779-3187

Roofer/Waterproofer (thợ lợp, sửa nóc nhà/chống dột)

18 tuổi, bằng trung học hay GED ; 562-927-2544

Sheet Metal Worker (thợ tấm kim loại)
Tile Layer (thợ lót gạch)

17 tuổi, bằng trung học hay GED , 1 năm Algebra; 714-779-3199
18 tuoåi, baèng trung hoïc hay GED ; 626-329-0850
*Phải bao gồm 1 năm Algebra và 1 năm Geometry
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Các trường dạy nghề và kỹ thuật
Có khoảng 100 nghề mà bạn có thể theo học trong vòng 2 năm hay ít hơn. Hàng trăm trường tư dạy nghề ở California có uy tín được
nhìn nhận và có các mức học phí khác nhau. Thường thì có trợ cấp tài chánh dựa theo nhu cầu của học viên.

Hãy đặt thật nhiều câu hỏi để tìm hiểu rõ ràng hơn!
Trường dạy nghề/kỹ thuật:

phí tổn, mức khó khăn, thời gian học, sự chứng nhận uy tín, tiền hoàn lại nếu không hoàn tất
được khóa học, sự kiếm việc cho học viên học xong, tỉ lệ các học viên hoàn tất khóa học.

Chủ nhân tương lai:

số học viên tốt nghiệp được mướn, các cơ hội để tìm việc, nhu cầu cho sự huấn luyện, sự khác
biệt về lương vì sự huấn luyện.

Better Business Bureau:
(Văn phòng cải tiến thương mãi)

khiếu nại, khuyên bảo.

Cựu học viên:

quan điểm, thuận lợi, vấn đề khó khăn.

Chuyên viên Đại học/Nghề:

để có thêm tin tức, trợ cấp tài chánh.

Đại học cộng đồng:

có các chương trình huấn luyện tương tự với học phí thấp.

Thí dụ về các nghề và thời gian huấn luyện ở các trường miền Nam California
Actor: 150 tuần

Heating: 12-24 tuần

Air Conditioning Technician: 12-73 tuần

Inhalation Therapy Technician: 37-52 tuần

Appliance Repairer: 12-72 tuần

Interior Designer: 64-108 tuần

Auto Mechanic: 14-50 tuần

Legal Assistant/Paralegal: 24-52 tuần

Blueprint Reader: 3-40 tuần

Machinist: 14-102 tuần

Broadcast Technician: 10-92 tuần

Makeup Artist: 8 tuần

Broadcaster: 13-48 tuần

Medical Assistant: 12-48 tuần

Computer-Aided Drafting: 52-78 tuần

Medical/Dental Receptionist: 16-27 tuần

Computer Service Technician: 30-120 tuần

Medical Office Manager/Assistant: 14-28 tuần

Court Reporter: 52-104 tuần

Motion Picture/Television Production: 12-150 tuần

Data Processing: 21-100 tuần

Nursing Assistant: 4 tuần

Dental Assistant: 12-50 tuần

Optometric Assistant: 24 tuần

Dental Laboratory Technician: 26-72 tuần

Plumber: 26 tuần

Diesel Mechanic: 10-48 tuần

Tool and Die Designer: 28-108 tuần

Electronics: 24-108 tuần

Travel Personnel: 12-34 tuần

Fashion Designer, Merchandising: 33-96 tuần

Welder: 2-72 tuần

Gemologist: 26 tuần

Word Processor: 2-52 tuần

Hairstylist/Barber: 32-52 tuần

Hãy tìm các Trường Thương mãi và Nghề trên Internet
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Cơ hội về nghề nghiệp quân sự
Nếu bạn gia nhập một binh chủng Mỹ thì bạn có thể có cơ hội nhận được một số quyền lợi. Hãy tìm hiểu về tất cả
các chọn lựa của bạn trước khi ghi tên gia nhập. Một khi bạn khởi sự huấn luyện thì bạn không thể tự ý rời nhiệm
vụ quân sự đó.

Lợi ích

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Huấn luyện về giáo dục và nghề nghiệp ( kỹ thuật và chuyên môn).
●Bằng cấp đại học (2 năm, cử nhân, cao học); bằng trung học.
●Chứng chỉ nghề nghiệp hay kỹ thuật; chứng chỉ cho các chương trình dân sự để học nghề.
Cơ hội trở thành sĩ quan qua chương trình ROTC hay trường võ bị quân sự.
Được bảo đảm về lương bổng, huấn luyện chuyên sâu, cơ hội thăng cấp.
Được du lịch; một cộng đồng với nhiều sự giải trí.
Dịch vụ y và nha khoa miễn phí; hàng hóa quân tiếp vụ với giá hạ và miễn thuế.
Có nhiều cố vấn kinh nghiệm, nhiều nguồn trợ giúp và tham khảo.

Lợi ích lâu dài
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quyền lợi cựu chiến binh G.I. Bill; học bổng, vay tiền để học.
Tiền thưởng; 30 ngày phép được trả lương.
Phát triển năng khiếu lúc rảnh rổi; được vay tiền loại "FHA In-service Insured Loan" để mua nhà.
Dịch vụ gia cư, y tế và nha khoa, và dịch vụ giáo dục cho gia đình.
Được mua bảo hiểm nhân thọ với giá rẽ; lương hưu trọn đời sau 20 năm phục vụ.
Trong công việc dân sự, cựu quân nhân có các quyền lợi ưu tiên để giữ việc làm hơn là các công chức liên
bang mà không phải là cựu quân nhân.

Trợ cấp tài chánh và các chương trình giúp trả học phí
Nếu bạn sẵn sàng phục vụ trong Bộ binh, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, hay Tuần duyên trong một
thời gian, thì bạn sẽ nhận được các chương trình về trợ giúp học vấn và học phí. Phục vụ trong quân đội Mỹ có thể
giúp bạn trả tiền cho đại học khi bạn đồng ý để tiền lương của bạn bị giảm đi $100 mỗi tháng và góp tiền đó vào
chương trình trong 12 tháng đầu của nhiệm vụ quân sự. Tổng số tiền mà bạn nhận được là tùy thuộc vào khoảng
thời gian phục vụ, tùy thuộc vào việc bạn có hội đủ điều kiện cho một số chuyên môn hay phục vụ các việc đặc
trưng hay không, và cũng tùy thuộc vào cách thức khi bạn giải ngũ. Để có thêm tin tức, xin xem:
www.gibill.va.gov.
Các nhân viên tuyển quân được phép có được các tin tức cá nhân của tất cả các học sinh lớp 11 và 12 thuộc tất cả
các học khu dựa theo Đạo luật Không Trẻ em Nào được Bỏ quên (No Child Left Behind 2001). Nếu quý vị không
muốn cho văn phòng Dịch vụ Học sinh phổ biến các tin tức này thì hãy điền mẫu đơn mà được kèm theo sấp hồ sơ
ghi danh mà trường phân phát và trên trang mạng của học khu, và gửi đến Học khu Trung học Huntington Beach
trễ nhất là ngày 30 tháng 9, 2016.

Để có thêm tin tức, xin liên lạc với văn phòng tuyển mộ địa phương
hay xem các trang internet dưới đây
U.S. (bộ binh)
U.S. Air Force (không quân)
U.S. Navy (hải quân)
U.S. Marine Corps (thủy quân lục chiến)
U.S. Coast Guard (tuần duyên)

www.military.com

www.myfuture.com

(714) 962-8821
(714) 963-1167
(714) 962-2255
(714) 968-9171
(562) 790-2318

www.todaysmilitary.com
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www.army.mil
www.af.mil
www.navy.mil
www.usmc.mil
www.uscg.mil

www.usmilitary.com

Các trường Võ bị Hoa kỳ
Địa điểm:
Võ bị không quân: Colorado Springs, Colorado 80840
Võ bị tuần duyên: New London, Connecticut 06320
Võ bị hàng hải: Kings Point, New York 11024
Võ bị quân sự: West Point, New York 10996
Võ bị hải quân: Annapolis, Maryland 21402

www.usafa.af.mil
www.cga.edu
www.usmma.edu
www.usma.edu
www.usna.edu

Học phí:
Không đóng học phí. Các học sinh được nhận sẽ hưởng một nền giáo dục xuất sắc trị giá trên $250,000. Sinh
viên được cấp học bổng toàn phần của chính phủ Mỹ bao gồm học phí, tiền ăn ở; sinh viên cũng nhận được hàng
tháng tiền để mua sách, học liệu, quần áo và tiền tiêu xài cá nhân.
Điều kiện để được nhận:
Nộp đơn xin vào các trường này vào khóa học mùa xuân của năm lớp 11. Liên lạc với trường Võ bị vào năm lớp
10. Tiếp xúc với sĩ quan liên lạc để biết về các sự đòi hỏi đích xác của trường võ bị.

Thí dụ:
Trường Võ bị Hải quân, Annapolis, Maryland
1. Học sinh xin nhập học phải (a) thỏa mãn các điều kiện căn bản, (b) xin một thư giới thiệu, (c) có đủ điều kiện về học
vấn, (d) đủ điều kiện sức khỏe, và (f) được chọn bởi trường Võ bị.
Điều kiện căn bản:
 Công dân Mỹ có đạo đức
 17 – 22 tuổi
 Độc thân – không bị luật bắt buộc phải cấp dưỡng cho con hay các người khác.
Đề cử/giới thiệu:
 Xin một lá thư giới thiệu của đại biểu khu tuyển cử bạn ở và của hai nghị sĩ của tiểu bang bạn ở.
Học vấn:
 Chương trình học ở trung học: (nên theo mẫu Scholar with Distinction)
 4 năm toán cao cấp bao gồm Precalculus, 4 năm English dự bị đại học, trên 2 năm ngoại ngữ, và ít nhất 1 năm
chemistry và 1 năm physics.
 Số lớp học Honors, Advanced Placement và/hay các lớp cấp tốc khác.
 GPA (chỉ các lớp theo mẫu “a-g” mà thôi)
 Điểm các bài thi: PSAT (chỉ cho học sinh trước khi thành ứng viên), ACT hay SAT hoàn tất trong năm 11; nên thi
cả hai
2. Các ngành được dạy:
Aerospace engineering, chemistry, computer science, economics, electrical engineering, English, general engineering, general science, history, marine engineering, mathematics, mechanical engineering, naval architecture,
ocean engineering, oceanography, physics, political science, systems engineering
3. Sau khi tốt nghiệp:
 Có thể tiếp tục luyện thêm nghề chuyên môn ở các trường có chương trình học sau hệ bốn năm
 Phải phục vụ 6 năm cho Hải quân hay Thủy quân lục chiến
 Phục vụ với tư cách là sĩ quan trừ bị cho tới năm thứ 8 sau khi tốt nghiệp

Liên lạc với một sĩ quan liên lạc của trường võ bị (academy liaison officer) (vào năm lớp 9 cũng không phải là
sớm lắm) để có kế hoạch thích ứng nhằm hội đủ các điều kiện của trường võ bị và có đủ thời hạn để nộp đơn xin
nhập học.
Có thể lấy tên của các liên lạc viên địa phương từ Chuyên viên Đại học/Nghề nghiệp ở Trung tâm Nghề nghiệp của
trường. Các liên lạc viên của các trường võ bị cũng có mặt vào đêm California College Night ở một trường địa phương
và ở National College Fair vào mùa xuân.
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Tin tức về Học sinh được Gửi về Nhà
Thông tin giữa nhà trường và gia đình
Hệ thống thông tin giữa nhà trường và gia đình của Học khu Trung học Huntington Beach giúp phụ huynh, học sinh và nhân viên
phát huy và theo dõi sự hoàn tất thành công của học sinh cho bậc trung học và những điều kiện cần có trước cho các mục đích cá
nhân cho sau trung học. Phương cách tốt để thông tin là phụ huynh và học sinh dùng Trang mạng dành cho Phụ huynh và Học sinh
(Portal). Mỗi học sinh đều có số mật mã riêng (PIN).
Các buổi họp của trường và học khu với phụ huynh, các bản tin của học khu và của hiệu trưởng, các Thông báo Hàng năm cho Phụ
huynh và Tập Hướng dẫn, và các bản báo cáo tiến bộ là nền tảng căn bản. Có thể xem thêm các tin tức trên trang mạng của Học khu
Trung học Huntington Beach “: www.hbuhsd.edu. Quý vị cũng có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên Twitter và Facebook.
Các kế hoạch giáo dục cho mỗi học sinh được khai triển và cập nhật hàng năm qua sự tiếp xúc giữa học sinh và Chuyên viên Hướng
dẫn (Guidance Specialist) và/hay trong giờ hướng dẫn của lớp. Một bản sao của kế hoạch giáo dục 4 năm cho học sinh được lập ra
cho phụ huynh để lưu giữ trong hồ sơ của học sinh ở nhà.

Học bạ của học sinh
Học bạ của học sinh là hồ sơ chính thức, vĩnh viễn và pháp lý về thành tích học vấn của cá nhân học sinh. Có thể xem hồ sơ học vấn
trên Trang mạng dành cho Phụ huynh và Học sinh (Portal). Để nhận được học bạ tạm hay chính thức, quý vị phải yêu cầu để có một
bản ở Docufide/Parchment. Xin hãy vào www.parchment.com.
Gia đình nên kiểm lại học bạ mỗi học kỳ, kiểm lại sự chính xác của điểm và môn học, và lượng định lại sự tiến bộ của học sinh trong
việc thỏa mãn những quy định để tốt nghiệp trung học và cho mục đích sau trung học. Gia đình, học sinh và Chuyên viên Hướng
dẫn nên duyệt lại kế hoạch giáo dục khi cần để biết chắc là học sinh chuẩn bị tốt để tốt nghiệp trung học và/hay chuẩn bị tốt cho việc
làm hay vào đại học. Nếu học sinh rớt môn nào thì phải khai triển một kế hoạch với sự góp ý của phụ huynh, học sinh và các nhân
viên để bảo đảm việc học sinh có thể tốt nghiệp được. Hãy liên lạc với Chuyên viên Hướng dẫn hay Cố vấn ở Trường để được giúp
khai triển và cập nhật kế hoạch giáo dục của học sinh.
Học bạ cũng bao gồm sự thẩm định bằng điện toán để xem học sinh có thể là ứng viên của Chương trình Tưởng thưởng Học vấn
(Academic Recognition Program) hay không; nếu hội đủ điều kiện thì tình trạng Scholar sẽ được ghi nhận vào học bạ. Thêm nữa,
bốn điểm GPA được cho vào học bạ. Thứ hạng trong lớp cũng được ghi vào học bạ được in vào tháng 8, tháng 2 và tháng 6 của năm
lớp 12. Kết quả bài thi CAHSEE cũng được ghi vào và kết quả STAR sẽ có trên học bạ tạm.

Báo cáo tiến bộ
Mỗi học kỳ, tất cả học sinh sẽ nhận được bằng thư một bản báo cáo tiến bộ sau 9 tuần (9 Week Progress Report) và một bản báo cáo
cho điểm cuối hết sau 18 tuần (18 Week Final Grade Report), với lời bình của giáo viên phản ảnh lý do của điểm. Các báo cáo này
sẽ được gửi về nhà khoảng hai tuần sau khi có sự thẩm định của giáo viên sau tuần thứ 9 và 18.

Không đủ tiến bộ/ Thông báo về sự rớt
Học sinh nào gặp khó khăn đáng kể về thành quả trong lớp cũng sẽ nhận được Thông báo về sự không đủ tiến bộ (4 1/2 week Notice
of Insufficient Progress) sau 4 tuần rưỡi (tháng 11/tháng 3) và/hay Thông báo về sự rớt (12 week Failure Notice) sau 12 tuần (tháng
12/tháng 4). Các thông báo này cho thấy các điểm vĩnh viễn bằng chữ được dự đoán vào cuối học kỳ và/hay lời bình "18" – "Học
sinh có nguy cơ nhận được điểm F."

Thông báo về sự vắng mặt/có mặt

Sự vắng mặt sẽ được giáo viên báo cáo vào mỗi tiết học. Sự vắng mặt của học sinh sẽ được báo cho gia đình bằng điện thoại, các
thư báo về sự trốn học và các báo cáo tiến bộ, và quý vị có thể xem xét hàng ngày trên Trang mạng dành cho Phụ huynh và Học sinh
(Portal). Chúng tôi khuyên phụ huynh nên liên lạc với nhân viên kiểm diện (attendance clerk) bất cứ lúc nào trong năm để kiểm
chứng sự bịnh hoạn và/hay theo dõi sự vắng mặt/có mặt hàng ngày của học sinh. Nhiều lần vắng mặt, trốn học hay đi trễ tích lũy lại
cho một môn học sẽ ảnh hưởng đến sự học và có thể đưa học sinh vào tiến trình của Hội đồng Duyệt xét về sự Có mặt/vắng mặt của
Học sinh (SARB) .

44

Các Chọn lựa về Học vấn cho Học sinh Trung học
Các Chọn lựa cho các Học sinh Ghi danh học ở các Trường Trung học Phổ thông

Chương trình Huấn nghiệp Địa phương (hay ROP)
Là sự huấn nghệ ở ngay tại các trường trung học và/hay các nơi trong cộng đồng. Hãy liên lạc với Chuyên viên Nghề nghiệp
ROP của bạn ở Trung tâm Nghề nghiệp (Career Center) ở trường để có thêm tin tức. Các học sinh đủ điều kiện để học khi
được 15 tuổi và phải tiếp tục học toàn thời gian cho các môn bình thường ở trường trung học để có thể hội đủ điều kiện cho
ROP.
Trường Người lớn Huntington Beach
Trường Người lớn Huntington Beach cung cấp sự giảng dạy tùy theo tốc độ của học sinh ở Learning Center (Trung tâm Học
tập) cho người lớn và học sinh trung học. Kế sau các người lớn là các học sinh lớp 12 ghi danh học 5 tiết ở trường nhà sẽ có
ưu tiên để ghi danh học ở trường người lớn. Các lớp được dạy sau ngày học bình thường. Tất cả các bài làm phải được hoàn
tất ở trong lớp. Để ghi danh, học sinh và phụ huynh/giám hộ của mình phải gặp viên chức điều hành của trường trung học để
duyệt qua các hồ sơ học vấn và để được phép ghi danh học ở trường người lớn.

Các lớp của Đại học
Các học sinh lớp 11 và 12 có thể hoàn tất các lớp của đại học trong lúc đang học các năm trung học. Các tín chỉ (credit) đại
học đạt được có thể dùng cho bằng đại học hay chứng chỉ đại học mà thôi; không thể dùng các lớp đại học để thỏa mãn các lớp
hay tín chỉ được quy định cho bằng trung học.
Đi học ở Trường Ngoài Học khu Trung học Huntington Beach
Nếu như học sinh chọn ra khỏi Học khu này và đi học một chương trình trung học thay thế mà không phải là một trường trung
học truyền thống, phổ thông với sự chứng nhận của WASC, thì gia đình phải gặp Phụ tá Hiệu trưởng về Hướng dẫn (Assistant
Principal of Guidance) để bàn xem các môn có thể chuyển ngược về để tốt nghiệp trung học hay không và/hay các tín chỉ dự
bị đại học có thể được cho vào học bạ của học khu này hay không.

Các chọn lựa cho Học sinh Chuyể n qua Giáo dục Thay thế

Tất cả các sự chuyển học sinh đều được một viên chức điều hành giới thiệu từ trường nhà đến một nơi Giáo dục Thay thế
phù hợp.
Trường Trung học Valley Vista (Valley Vista High School)
Có lớp hàng ngày từ 8:45 giờ sáng đến 1:20 giờ trưa cho học sinh lớp 11 và 12 đủ điều kiện mà thích hợp hơn trong một
trường nhỏ. Số học sinh ít hơn trong các lớp giúp các giáo viên của trường này có sự tiếp cận cá nhân hơn với các học
sinh. Hơn nữa, có một chương trình đặc biệt cho vị thành niên đã là phụ huynh với dịch vụ giữ trẻ tại trường. Học sinh
và phụ huynh cần được sự giới thiệu từ trường mình và sẽ dự một buổi hướng dẫn cho học sinh/phụ huynh mới trước khi
bắt đầu học các lớp ở Trường Trung học Valley Vista.
Trường Trung học Coast (Coast High School)
Trường này cung cấp việc tự học cho các học sinh nào có các nhu cầu học vấn mà có thể được đáp ứng tốt nhất qua việc
học mà không cần phải có mặt hàng ngày ở một trường trung học truyền thống. Các học sinh gặp giáo viên của mình
một lần mỗi tuần để nộp các bài làm được hoàn tất và để được thẩm định tiến bộ. Giáo viên sẽ giảng dạy và cho thêm
bài làm có thời hạn ấn định để nộp. Phụ huynh phải có trách nhiệm theo dõi bài vở của con mình và cung cấp phương
tiện chuyên chở đến trường. Có các buổi hẹn được sắp xếp từ thứ Hai đến thứ Sáu. Do sự sáp nhập của Trường Cộng
đồng Ngày (Community Day School) với Trường Trung học Coast, các học sinh cũng sẽ nhận được sự giảng huấn trực
tiếp và các sự can thiệp được nhắm đến. Thời khóa biểu được lập ra để cho thích hợp với các nhu cầu của học sinh.
Trường Người lớn Huntington Beach (Huntington Beach Adult School)
Trường này có các lớp cho bằng trung học của Trường Người lớn Huntington Beach (HBAS) theo kiểu học tại phòng
thực nghiệm hay giảng huấn theo cách tự học. Cũng có các lớp để luyện thi GED. Có các lớp vào buổi trưa và buổi
chiều. Học sinh phải ít nhất 17 tuổi rưởi mới được ghi danh học.
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ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ NGỮ
AA (Associate of Arts): Bằng đại học 2 năm của đại học cộng
đồng.

California High School Proficiency Exam (CHSPE) [Bài thi
Thông thạo Trung học của California]: Là bài thi của tiểu bang
để lấy chứng chỉ tương đương với trung học và được cho thi một
hay hai lần mỗi năm. Học sinh phải còn đi học cho tới khi nào
nhận được kết quả. Học sinh đậu kỳ thi California Proficiency
Exam KHÔNG đủ điều kiện để dự lễ tốt nghiệp. Thí sinh phải ít
nhất là 16 tuổi và/hay đang hoàn tất lớp 10. Ghi tên thi và trả lệ
phí bằng thư bưu điện; mẫu đơn ghi danh có sẵn ở Trung tâm
Nghề nghiệp. Cuộc thi này được tổ chức ở nhiều đại học địa
phương và các địa điểm thi khác (www.chspe.net).

Academic Calendar: Lịch tr ình của năm học ở đại học được chia
ra theo một trong ba loại sau đây:
Semester:
Quarter:
Trimester:

2 khóa, mỗi khóa từ 17 tới 18 tuần.
3 khóa, mỗi khóa 11 tuần (khóa thứ 4: tùy ý).
2 khóa, mỗi khóa 15 tuần (khóa thứ 3: tùy ý).

Accreditation: Sự công nhận uy tín. Sự nhìn nhận của một cơ
quan bên ngoài là trường duy trì tiêu chuẩn cao để học sinh của họ có
thể được nhận vào các trường có uy tín khác.

California Scholarship Federation (CSF): Hiệp hội học bổng
California. Là một tổ chức danh dự độc lập của tiểu bang dành
cho học sinh tính vào đại học. Việc trở thành thành viên của hội
không tự động, không bắt buộc, và cũng không có hiệu lực
trở về trước. Điều kiện để là thành viên tùy thuộc vào các điểm
cuối cùng của học kỳ cuối và phải trả lệ phí vào đầu học kỳ kế.
Học sinh nào gia nhập được 4 học kỳ thì sẽ trở thành Sealbearers
(người mang dấu ấn của hiệp hội) vào lúc ra trường; một học kỳ
của thành viên phải là vào năm lớp 12. Liên lạc với cố vấn về
CSF hay chuyên viên về đại học/nghề nghiệp ở trường để biết
điều kiện về CSF.

ACT: Bài thi để xin vào đại học 4 năm gồm có Anh văn, toán,
đọc, khoa học, và một bài thi viết tùy ý. Bài thi này được dùng để
nhận học sinh vào đại học tại phần lớn các tiểu bang. Được chấp
thuận tại tất cả các đại học ở Mỹ.
Admission Requirements: Mỗi tr ường đại học lập r a các điều
kiện mà học sinh phải có để được nhận vào.
A-G Pattern: Là danh sách của các môn quy định để được nhận
vào hệ thống đại học University of California và CSU.
Aid Package: Tổng hợp các tr ợ cấp (học bổng, tr ợ cấp gr ant, tiền
vay, và việc làm) do văn phòng trợ cấp của đại học ấn định.

California Student Aid Commission (Ủy ban Tr ợ cấp cho
Học sinh của California): Một cơ quan của tiểu bang California
phụ trách về các chương trình trợ cấp tài chánh kể cả chương
trình Cal Grant.

AP (Advanced Placement) [Môn Cao cấp]: Một cách để sinh viên
năm thứ 1 ở đại học khỏi phải lấy một số môn của năm thứ 1 bằng
cách chứng minh là học sinh đã lấy các môn tương đương ở trung
học. Học sinh có thể được một số đại học cấp tín chỉ đại học nếu học
sinh đủ điểm thi cho môn AP do Ban quản trị Đại học thiết lập sau
khi học hết môn AP đó. Các học sinh ghi tên học các lớp AP được
mong đợi phải thi kỳ thi Advanced Placement Exam vào tháng 5.
Nhiều đại học cạnh tranh dùng các điểm thi AP nhận được làm một
yếu tố tuyển sinh.

Candidates Reply Date Agreement (CRDA) [Thỏa thuận về
Ngày các Ứng viên Trả lời]: Do Ban quản trị Đại học bảo trợ.
Thỏa thuận này ấn định một ngày chung, ngày 1 tháng 5, là ngày
sớm nhất để cho các đại học thuộc thỏa thuận này yêu cầu một
học sinh được nhận phải trả lời là học sinh có dự tính học ở
trường đó hay không.

AP Diploma: Bằng do Ban quản tr ị Đại học cấp dựa vào các
điểm thi Advanced Placement.

Career Technical Education (CTE): Giáo dục Nghề Kỹ thuật.
Chuẩn bị cho các học sinh sẵn sàng cho nghề nghiệp và đại học
khi học theo một đường hướng cụ thể. Thí dụ, học Web Design
(thiết kế trang mạng) thì sẽ lấy các môn Introduction to Business,
Multimedia, vao sau đó ROP Web Design.

BA (Bachelor of Arts): Bằng đại học 4 năm.
California Assessment of Student Performance and Progress
(CAASPP) [Bài Thẩm định về Thành quả và Tiến bộ của Học
sinh ở California]: CASPP thay thế cho Chương trình Thẩm định và
Báo cáo theo Tiêu chuẩn (STAR) vào tháng 1, 2014. CASPP bao
gồm các bài thẩm định được quy định sau đây:








College Board: Ban quản tr ị Đại học. Là một công ty cung
cấp các bài thi để xin vào đại học như là PSAT, SAT, AP,
TOEFL, v.v... Educational Testing Service (Dịch vụ Thi cử Giáo
dục hay ETS) là một phân bộ lo về vấn đề thi cử.

Smarter Balanced Summative Assessment (SBAC) [Bài Thẩm định
Cân đối Tốt hơn] bao gồm các bài thẩm định thích ứng cho máy
điện toán và các bài về thành quả cho môn Anh văn (English language Arts) và toán cho các học sinh lớp 11.
Early Assessment Program (EAP) [Chương trình Thẩm định Sớm]
mà sẽ dùng các bài thẩm định SBAC ở lớp 11 để báo cáo sự sẵn
sàng của học sinh cho nội dung ở đại học.
California Alternative Assessment (CAA) [Thẩm định Thay thế ở
California] cho môn Anh văn (English-language arts) và toán
(mathematics) cho học sinh lớp 11 mà có khuyết tật đáng kể về tri
thức.
Các bài thẩm định về Khoa học, Bài thi về Tiêu chuẩn ở California
(CST), Thẩm định được Sửa đổi ở Califor nia (CMA) và bài
Thẩm định Thay thế về Thành quả ở California (CAPA) cho các
học sinh lớp 10.

Cal Grants: Tr ợ cấp tài chánh của tiểu bang Califor nia dành cho
các sinh viên cần trợ cấp để tiếp tục học lên đại học hay trường nghề.
Học sinh phải nộp mẫu kiểm chứng điểm trung bình tổng quát
(Unweighted GPA Verification Form) chung với mẫu FAFSA.

College Catalog: Thư mục đại học. Là cuốn sách phát hành
bởi đại học để nói về các điều kiện xin vào đại học, các loại bằng,
các dịch vụ, và mô tả các môn học. Trung tâm Nghề ở mỗi
trường có hầu hết các catalog này và địa chỉ của hầu hết các đại
học khác. Trên internet cũng có catalog của đại học.
College-Level Examination Program (CLEP) [Chương tr ình
Thi Trình độ Đại học]: Là một chương trình do Ban quản trị Đại
học phụ trách để cấp tín chỉ đại học thông qua một số các bài thi
tổng quát và các môn học cho học sinh có động lực đã tiếp thu
kiến thức bằng cách học không truyền thống như tự đọc, học ở
nơi làm việc, hay lớp hàm thụ.
Common Application: Là đơn xin vào đại học mà có thể dùng
để nộp cho nhiều hơn một đại học tư. Có đơn này trên internet.
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Federal Pell Grant Program: Chương trình tr ợ cấp liên bang. Học
sinh đủ điều kiện mà học ít nhất là bán thời gian (half time) ở một trường
cao hơn bậc trung học và chứng minh là cần trợ cấp thì có thể được trợ
cấp này. Trợ cấp này có thể dùng cho đại học cộng đồng, đại học 4 năm,
hay trường nghề. Học sinh không cần phải trả lại tiền trợ cấp này.

Credit (Tín chỉ) hay "semester hours" hay "unit hours" hay
"quarter hours" hay "unit": Một cách để chỉ định số tín chỉ nhận
được trong một môn học. Một lớp học ở đại học có 3 giờ mỗi tuần thì
thường là lớp đó có 3 tín chỉ. Một sinh viên học toàn thời gian (full time)
ở đại học thường lấy 5 lớp và đạt 15 tín chỉ mỗi học kỳ hay lục cá nguyệt
(semester). Nếu lấy ít hơn 5 lớp thì thường phải bỏ ra 5 năm hay nhiều
hơn để tốt nghiệp đại học.

Fee: Là lệ phí phải đóng cho nhiều thứ ở đại học như: lệ phí cho
nhập học, ghi danh, tốt nghiệp, các dịch vụ y tế, v.v...

CSU (California State University): Hệ thống đại học này có 23
trường công của tiểu bang như CSULB (California State University at
Long Beach) và CSUF (Cal. State Univ. at Fullerton).

Fee Waiver (Miean Lệ phí): Đơn xin miễn phí dành cho sinh viên thuộc
gia đình có lợi tức hàng năm khoảng dưới $30,000 (cho gia đình có 4
người). Nộp đơn này thay vì phải đóng tiền khi xin vào đại học hay xin
thi các bài thi vào đại học.

Cumulative Record: Là hồ sơ tích lũy trọn vẹn của các môn học và
các điểm đạt được. Học bạ cho các lớp 9-12 có chứa cumulative record
vĩnh viễn của học sinh cho các lớp đã học.

Financial Aid: Là tiền tr ợ cấp đến từ các nguồn khác nhau (tr ợ cấp,
tiền vay, học bổng, vừa học vừa làm) nhằm giúp sinh viên trang trải chi
phí đại học. Trợ cấp tổng hợp này được ấn định tùy theo nhu cầu tài
chánh của gia đình và ngân quỹ hiện có. 50% các sinh viên đại học
thường có một loại trợ cấp nào đó.

Degree (Bằng cấp): Bằng cấp được cấp cho sinh viên đại học sau khi
hoàn tất một chương trình học. Bằng 4 năm thường là BA (Bachelor of
Arts), học thêm năm thứ 5 hay thứ 6 thì là bằng MA (Master of Arts);
bằng Tiến sĩ (Doctoral degree) thường đòi hỏi phải học thêm khoảng 5
năm sau BA.

Financial Need: Nhu cầu tài chánh. Sai biệt giữa phí tổn đại học và
số tiền mà sinh viên hay gia đình có khả năng đóng góp vào.

Dual Enrollment: Là tr ường hợp học sinh tr ung học lấy một lớp ở
đại học (để lấy tín chỉ đại học mà thôi). Các học sinh có khả năng có thể
ghi tên học ở đại học cộng đồng để bổ túc thêm việc học trong mùa hè và
để lấy tín chỉ đại học.

GED (General Educational Development Examination) [Bài thi về
Phát triển Giáo dục Tổng quát]: Một loạt các bài thi cho 5 lãnh vực giáo
khoa mà người lớn thi để có bằng tương đương của trung học. Học sinh
có đủ điều kiện để thi GED nếu có tuổi nằm trong vòng 60 ngày thì đến
sinh nhật 18 tuổi của mình hay khi lớp của học sinh đã tốt nghiệp trung
học. Để biết thêm chi tiết, liên lạc với Trường Người lớn (Adult School).
(Xem CHSPE về một loại văn bằng khác).

Early Action (EA) Admissions: Làm sớm thủ tục xin vào đại học.
Điều này tương tự với Early Decision Admission (Quyết định Sớm để
Xin vào Đại học) ở điểm là bạn có thể nộp đơn sớm và được thông báo
sớm; tuy nhiên, bạn có thể nộp đơn ở nhiều hơn một đại học và có thể
chọn từ các đại học đã thu nhận bạn. Có một điều ngoại lệ là một sự
chọn lựa mới được gọi là Single-Choice Early Action (Làm thủ tục
Sớm ở Một đại học thôi); theo điều này thì bạn chỉ có thể nộp đơn sớm tại
một đại học đó nhưng bạn có thể nộp đơn cho các đại học khác theo thời
gian hết hạn bình thường, và sau đó chờ để có tất cả các thông báo và
chọn ra một đại học.

General Education Requirements (cũng được gọi là Breadth Requirements) [Các Môn Quy định cho Giáo dục Tổng quát]: Là các môn
phải chọn học từ các phân khoa khác nhau để tốt nghiệp đại học và được
hoàn tất trong hai năm đầu đại học. Hai năm kế bao gồm các lớp cho
ngành chánh và ngành phụ mà sinh viên theo học.

Early Assessment Program (EAP): Chương trình Thẩm định Sớm.
Mục đích của chương trình này là để bảo đảm rằng các học sinh tốt
nghiệp trung học và dự tính vào đại học có các kỹ năng về Anh văn và
Toán đúng theo mong đợi của các đại học CSU. Các bài thi EAP được
thi như là một phần của các Bài thi Tiêu chuẩn của California cho môn
Anh văn và Toán năm lớp 11. Cũng phải làm một bài viết. Các học sinh
sẽ được thông báo là có đáp ứng các sự mong đợi của CSU hay không (và
nếu có thì sẽ được miễn các bài thi xếp lớp thêm của CSU) hay là học
sinh cần phải chuẩn bị thêm cho các môn trình độ đại học. Các học sinh
nào không đáp ứng đủ các trình độ mong đợi thì có thể dùng năm lớp 12
của mình để chuẩn bị cho các bài thi xếp lớp của CSU. Có thể xem thêm
tin tức ở www.calstate.edu/eap.

Golden State Seal Merit Diploma (Bằng Khen thưởng Dấu ấn Golden
State). Để hội đủ điều kiện, học sinh phải chứng tỏ thông thạo giáo trình
của trung học bằng cách đạt được điểm theo thang điểm là 370 hay cao
hơn cho sáu Bài thi Tiêu chuẩn California (California Standards Tests
hay CST's) riêng biệt thuộc trình độ trung học, không bao gồm Algebra 1
CST.
GPA (Grade Point Average): Điểm tr ung bình của học sinh. Được
tính theo thang 4 điểm: A=4, B=3, C=2, D=1, F=0. Các môn khó
(weighted courses) được nhận thêm một điểm.
Grants: Là tiền tr ợ cấp do các cơ quan cấp cho sinh viên, kể cả tr ợ
cấp của tiểu bang California. Học sinh không phải hoàn lại.

Early Decision (ED) Admissions: Quyết định Sớm để Xin vào đại
học. Điều này cho phép bạn nộp đơn sớm để xin vào một đại học
(thường là ngày 1 tháng 11) và nhận được một quyết định thu nhận từ đại
học đó thật sớm so với các thông báo thu nhận bình thường. Thủ tục
“Quyết định Sớm” này có tính bó buộc, có nghĩa là bạn phải đi học ở đại
học đó và phải bỏ nộp đơn cho các nơi khác như dự tính.

Impacted Program: Là một chương tr ình cho bằng đại học mà có thể
tạm thời không nhận sinh viên mới nữa vì có nhiều người ghi danh học
hay có thể cần phải gạn lọc thêm các hồ sơ của học sinh để chọn ra các
ứng viên xuất sắc nhất.
Independent College: Là tr ường đại học tự trị không đuợc đài thọ
bằng tiền thuế của tiểu bang. Cũng còn đuợc gọi là đại học tư.

Elective: Là môn tùy ý (hay nhiệm ý) cần lấy để có đủ tín chỉ
để tốt nghiệp nhưng không thuộc về các môn quy định.

Lower Division: Là các môn học thường được hoàn tất tr ong hai năm
đầu ở đại học.

FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) [Đơn
Miễn phí để Xin Trợ cấp Liên bang cho Sinh viên]: Đơn dùng để
xin trợ cấp của các trường đại học, Cal Grants A, B, và/hay C,
kiểm chứng điểm GPA, và Federal Pell Grant.

MA (Master of Arts): Là bằng cấp đại học thường đòi hỏi phải học
thêm 1 hay 2 năm sau bằng BA (Cử nhân).
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Summer Session: Khóa học mùa hè ở đại học. Ghi danh tự
do, không cần được đại học nhận chính thức, nhằm để sinh viên
có thể lấy lớp ở bất cứ đại học nào để sau đó chuyển các lớp đó
qua đại học “nhà” của mình để được tính vào bằng đại học. Sinh
viên muốn tiếp tục học trong mùa thu tại đại học đó phải nộp đơn
xin học cho mùa thu.

Major: Là ngành học chánh ở đại học. Thường đòi hỏi khoảng
một năm cho một loạt các môn học được hoạch định trước trong
chương trình học 4 năm. Phải chọn ngành chánh vào năm thứ hai đại
học vì đó là trọng tâm của năm thứ 3 và thứ 4.
Minor: Là ngành học phụ ở đại học. Khoảng 18 tín chỉ tr ong một
lãnh vực ngoài lãnh vực chánh, thường được hoàn tất trong năm thứ
3 và thứ 4.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Là bài thi
về Anh ngữ cho sinh viên ngoại quốc và dùng để xếp lớp cho các
lớp Anh ngữ ở đại học. Hãy dùng đơn có sẵn ở Trung tâm Nghề
để ghi danh bằng bưu điện. Cuộc thi này được tổ chức tại nhiều
đại học địa phương và các nơi thi khác.

Need Analysis: Phân tích nhu cầu của học sinh. Một kỹ thuật để
xác định nhu cầu cần trợ cấp tài chánh của học sinh để giúp trả các
chi phí học vấn. Việc này có hai phần chánh: (1) ước lượng khả
năng gia đình có thể đóng góp vào chi phí học, và (2) ước lượng chi
phí của học sinh.

Transfer Courses: Là các môn mà đại học cấp tín chỉ và có
thể được chuyển qua đại học 4 năm.

Package: Là gói tr ợ cấp tài chánh từ một tr ường thuộc cấp sau
trung học và thường là tổng hợp của grant, tiền vay, và/hay học bổng.

Transfer Students: Là sinh viên đại học chuyển từ đại học
này qua đại học khác, thường là vào cuối năm thứ hai.

Prerequisites: Là các môn học, điểm thi, và/hay cấp lớp phải
hoàn tất trước khi lấy một lớp nhất định.

Tuition: Là lệ phí phải tr ả cho sự giảng dạy ở một tr ường tư,
đại học 2 năm hay 4 năm.

PSAT/NMSQT (Preliminary SAT/ National Merit Scholar Qualifying Test): Là một hình thức r út ngắn của bài thi SAT Reasoning Test (Lý luận) dành cho học sinh lớp 11 thi vào tháng 10. Các
học sinh lớp 10 thuộc chương trình Scholar with Distinction có thể
thi bài PSAT để thực tập nếu có chỗ.

UC (University of California): Hệ thống Đại học UC gồm có
10 trường: UC Irvine, UCLA, UC San Diego, UC Santa Barbara,
UC Riverside, UC Santa Cruz, UC Berkeley, UC Davis, UC San
Francisco, và UC Merced.
Undergraduate: Sinh viên đại học chưa đạt được bằng cử
nhân (Bachelor’s degree).

Rolling Admission: Có nghĩa là một đại học sẽ cho biết về quyết
định tuyển sinh của họ thật sớm sau khi đơn được hoàn tất và không
xác định một ngày hết hạn nào để thông báo.

Upper Division Courses: Là các môn dành cho sinh viên đại
học năm thứ 3 và thứ 4.

ROTC: Chương tr ình huấn luyện sĩ quan tr ừ bị. Nhiều đại học
có chương trình Reserve Officer's Training Corps (ROTC) 2 và 4
năm để huấn luyện quân sự cho sinh viên để trở thành sĩ quan. Ở
một số đại học, tín chỉ của các môn trong chương trình này có thể
tính vào tổng số tín chỉ để lấy bằng. Các học bổng ROTC đài thọ tất
cả các chi phí học tại nhiều đại học tư và công.

Weighted GPA: Đây là một chính sách tưởng thưởng các
thành tích học vấn cho các môn cấp tốc và/hay cao hơn bằng
cách cho thêm một điểm thưởng (a "bonus"grade point) cho mỗi
môn ấn định Honors/AP (Danh dự/Cao cấp). Một số đại học
dùng điểm trung bình GPA của các môn khó này (weighted
GPA), trong khi các đại học khác thì có thể dùng các phương
cách khác để cho các học sinh có sự chuẩn bị tốt một lợi thế hơn
trong tiến trình xét đơn thu nhận. Các đại học và/hay ngành học
càng cạnh tranh, thì quyết định thu nhận của đại học càng sẽ chú
trọng nhiều hơn tới các môn khó cấp tốc và/hay cao hơn và điểm
thi các môn Advanced Placement (môn Cao cấp).

SAR (Scholastic Aid Report) [Báo cáo về Tr ợ cấp để Học]: Mẫu
đơn do College Scholarship Service (Dịch vụ Học bổng Đại học) cấp
nhằm ước lượng tiền mà gia đình có thể đóng góp [estimating the
family contribution (EFC)] vào chi phí đại học của học sinh.
SARB: Là một buổi điều tr ần ở sở cảnh sát hay ở Văn phòng
Học khu Trung học Huntington Beach, nơi đó Hội đồng Duyệt xét sự
Có mặt/vắng mặt ở Trường (SARB) sẽ xem xét việc trốn học thường
xuyên và việc đi học không đều của học sinh.

Work Study: Một chương tr ình (vừa làm vừa học) được liên
bang tài trợ để tạo các việc làm bán thời gian (part-time) cho các
sinh viên có nhu cầu về tài chánh.

SAT Reasoning Test: Bài thi SAT về Lý luận. Bài thi để xin
vào đại học 4 năm gồm các phần đọc, toán, và viết.
(Xem ACT, SAT Subject tests)
SAT Subject Tests: Các bài thi SAT cho Môn học. Nhiều đại
học khó đòi hỏi bài thi này để tuyển sinh.
Scholarship: Học bổng. Số tiền thưởng cho học sinh vì có
thành tích học, kỹ năng, tài năng, tiềm năng tốt, và/hay nhu cầu
tài chánh.
State Seal of Biliteracy (Dấu ấn của Tiểu bang cho Song ngữ):
Dấu ấn này do Giám đốc về Giảng huấn Công lập của Tiểu bang
ban khen cho các học sinh tốt nghiệp mà đã đạt được sự thông
thạo cao về nói, đọc, và viết trong một hay nhiều ngôn ngữ ngoài
tiếng Anh ra.
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Học khu Trung học Huntington Beach phục vụ hơn 16,000 học sinh trung học từ lớp 9 đến
lớp 12. Tập hướng dẫn này được phát hành bởi Văn phòng Dịch vụ Học sinh của học khu để
giúp các gia đình biết về các sự chọn lựa hiện hữu ở trung học và sau trung học trước khi
quyết định chọn một chương trình giáo dục thích hợp cho các nhu cầu và khả năng của con
mình.
Các phụ huynh rất được khuyến khích tham gia vào việc khai triển các kế hoạch giáo dục và
các mục tiêu về lâu về dài. Xin hãy dành thì giờ để xem tất cả các sự chọn lựa đã có sẵn và
hãy dùng tập hướng dẫn này để tham khảo trong suốt niên học. Các quyết định của quý vị
nên phản ảnh sự quân bình giữa các sự mong muốn quá đáng và những gì hợp lý cho con
quý vị.
Nếu quý vị còn có thắc mắc thì hãy gọi trường trung học của học sinh để nói chuyện với
Chuyên viên hướng dẫn hay Chuyên viên đại học/nghề nghiệp. Họ sẽ vui lòng trả lời các câu
hỏi của quý vị và hoan nghênh các tiếp cận trong suốt niên học.

Hãy dùng Tập Tài liệu Hướng dẫn này để tham khảo cho suốt niên học 2018-2019

Có thể xem Tập Tài liệu hướng dẫn này, các tài liệu hướng dẫn khác, các điểm thi, và các tin cập nhật mới nhất
trên trang mạng của học khu ở: www.hbuhsd.edu
hay ở Văn phòng Hướng dẫn (Guidance) ở trường trung học nhà của học sinh
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