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Lấy Bằng Trung Học

Thắc mắc? Liên
lạc giáo viên tư
vấn trong trường

ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ HỌC SINH CẦN:
Lớp tốt nghiệp
2015 và 2016

Lớp tốt
nghiệp 2017
và sau đó

TÍN CHỈ ĐÒI HỎI

Nghệ Thuật Ngôn Ngữ

4

4

Khoa Học

3

3

Toán

Khoa Học Xã Hội

Thể Dục

Sức Khỏe

Ngôn Ngữ Thế Giới (2 tín chỉ cùng một ngôn ngữ)

Nghề Nghiệp & Kỹ Thuật, Nghệ Thuật, hoặc năm thứ 3
cùng Ngôn Ngữ Thế Giới
Các môn tự chọn

Đạt trình độ thành thạo của khu học chánh cho các Tiêu
Chuẩn Kỹ Năng Cơ Bản của Tiểu Bang Oregon (ES)

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

6

6

Đọc, Viết,
và Toán

Đọc, Viết,
và Toán

Đạt được các Đòi Hỏi Học Tập Cá Nhân (PLRs) theo định nghĩa đưới đây

Phát triển một Kế Hoạch & Sơ Lược Giáo Dục Cá Nhân:
Giúp hướng dẫn các học sinh theo đuổi các sở thích học
thuật và nghề nghiệp cá nhân của họ, và các mục tiêu sau
trung học; tài liệu chứng minh ghi trong trong bảng điểm.

Tham gia và phản ảnh các Kinh Nghiệm Học Tập Liên
Quan đến Nghề Nghiệp (CRLE): Các kinh nghiệm giáo
dục kết nối việc học với thế giới ngoài lớp học; Tài liệu
chứng minh trong hệ thống Synergy.

Hoàn tất một bản hồ sơ lý lịch: Bao gồm thông tin liên
lạc, mục tiêu, giáo dục và hai trong số những điều sau đây:
kinh nghiệm làm việc tình nguyện, kỹ năng, thành tích học
tập, các hoạt động ngoại khóa, lãnh đạo, các giải thưởng,
giấy chứng nhận, vv; Tài liệu chứng minh trong hệ thống
Synergyn.
Hoàn tất một áp dụng mở rộng (Bài Luận Kế Hoạch của
Mình): Việc áp dụng kiến thức và kỹ năng học tập và chuyên
môn trong bối cảnh sở thích cá nhân và nghề nghiệp của học
sinh và các mục tiêu sau trung học; Tài liệu chứng minh trong
hệ thống Synergy.
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Ngoài các đòi hỏi tốt nghiệp được liệt kê ở trên, Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Portland đã
chấp thuận việc thực hiện các bằng theo lệnh của tiểu bang cho các học sinh theo đuổi các
khóa học điều chỉnh:
•
•
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Bằng mở rộng (Extended Diploma) là bằng tốt nghiệp dành cho các học sinh trong
chương trình giáo dục đặc biệt. Các học sinh nào đạt được tiêu chuẩn suy xét của tiểu bang
và đạt được 12 tín chỉ trong phạm vi các môn học được ấn định nhận bằng tốt nghiệp này.
Bằng điều chỉnh (Modiﬁed Diploma) có sẵn cho nhiều học sinh hơn. Theo các quy định
của văn bằng này, học sinh phải đạt được 24 tín chỉ và đạt được các tiêu chuẩn ấn định của
tiểu bang. Trong số 24 tín chỉ này, 12 tín chỉ phải là tín chỉ chính bao gồm các môn Anh ngữ,
khoa học, khoa học xã hội, và toán học. Bằng tốt nghiệp điều chỉnh bắt buộc hoàn thành
các điểu kiện Văn bằng Học tập Cá nhân & Kỹ năng Thiết yếu.
Portland Public Schools is an afﬁrmative action and equal opportunity employer.

