KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CÁ NHÂN
THÔNG TIN CƠ BẢN
Tên:

Ngày nhập học lớp 9:

Tham dự trường trung học:

Trường trung học khởi nghiệp:

Kế hoạch hỗ trợ học tập đính kèm

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Loại văn bằng

Chứng chỉ của đại học TOPS hoặc

Chứng chỉ (Nghề) Jump Start của Cao đẳng kĩ thuật TOPS

Chương trình đào tạo văn bằng

Đại học TOPS

Jump Start TOPS Tech

Chứng nhận văn bằng

Dịch vụ Cộng đồng về Chứng nhận Văn bằng

Nhà nước của Chứng chỉ

Hỗ trợ tài chính & Học bổng

TOPS Vinh danh

TOPS Bắt đầu sớm cao đẳng kĩ thuật

TOPS Thành tích

TOPS Cơ hội

Song ngữ STEM
TOPS Ngày hoàn thành kĩ thuật:

MỤC TIÊU ĐẠI HỌC & NGHỀ NGHIỆP
Chuyên ngành / Nghề nghiệp (Lựa chọn 1):

Chuyên ngành / Nghề nghiệp (Lựa chọn 2):

Các nhóm nghề nghiệp® ( Lựa chọn 1)

Các nhóm nghề nghiệp® ( Lựa chọn 2)

Lộ trình Tốt nghiệp Jump Start:

Lộ trình Tốt nghiệp Jump Start:

Kế hoạch Lực lượng lao động sau Trung học:

Việc làm

Đào tạo quân đội

tại chỗ

Giấy chứng nhận:

Bổ sung khu

vựctoàn

LỰA CHỌN KHÓA HỌC CHO LỘ TRÌNH ĐÃ CHỌN
Các môn học

Lớp 6 - lớp 8/ T9

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

tiểu bang

Theo dõi tốt nghiệp

Lớp 12

Yêu cầu tối thiểu Thu nhập Đã đăng ký Phải hoàn thành

Tiếng Anh
Toán
Khoa học
Khoa học Xã hội
Y tế
Giáo dục Thể chất
Ngoại Ngữ
Nghệ thuật
Môn tự chọn / CTE

4
4

.5
1.5

Tự chọn
Tổng tín chỉ

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA & VIỆC LÀM

Ngoại khóa

Giải thưởng / Chứng chỉ theo ngành

Việc làm
Dịch vụ Cộng đồng

ĐÁNH GIÁ

Cá nhân

Học thuật
Sẵn sàng cho đại học
& Hướng nghiệp
Chương trình
đánh giá giáo dục
Louisiana 2025

Tiếng Anh

Tiếng Anh I

Tiếng Anh II

Toán

Đại số I

Hình học

Khoa học

Công cụ ACT

Nhạc cụ
Công cụ đánh giá ACT Engage

Điểm/Ghi chú

Công cụ đánh giá WorkKeys

Dịch vụ kiểm tra năng khiếu nghề nghiệp vũ trang ASVAB
Tóm tắt kĩ năng

Lịch sử Hoa Kỳ

Nghề nghiệp yêu thích

Sinh học

Phong cách Học tập

Nghiên cứu Xã hội

Công cụ đánh giá lợi ích nghề nghiệp ONET

Chẩn đoán
Khóa học Năng khiếu và Tài năng

Khoá học

Tín chỉ

CHỮ KÝ PHÊ DUYỆT

Khóa học AP, IB và Cambridge

Khoá học

Lớp 6 - lớp8/T9

Ngày

Điểm số

Lớp 9

Kỳ thi chương trình kiểm tra trình độ đại học (CLEP)

Khoá học

Ngày

Tín chỉ

Lớp 10

Ngày

Chứng chỉ liên kết / Khóa học tuyển sinh kép

Khoá học

Lớp 11

Ngày

Tín chỉ

Khoá học

Lớp 12

Tín chỉ

Ngày

Học sinh
Cha/Mẹ
Tư vấn viên / Cố vấn
SỬA ĐỔI NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2020

Những yêu cầu tốt nghiệp để trở thành những sinh viên năm nhất
2014-2115 và những năm về sau
CÁC MÔN
HỌC

Tiếng Anh

CHỨNG CHỈ ĐẠI HỌC TOPS

CHỨNG CHỈ NGHỀ

# Các
bài học

Khóa học

# Các
bài học

1

Một trong những môn sau đây: Tiếng Anh I, Tiếng Anh Phần 1: Chứng chỉ chung
quốc tế về giáo dục trung học Cambridge hoặc Văn học Anh Phần 1: Chứng chỉ
chung quốc tế về giáo dục trung học Cambridge

1

Một trong những môn sau đây: Tiếng Anh I, Tiếng Anh Phần 1: Chứng chỉ
chung quốc tế về giáo dục trung học Cambridge hoặc Văn học Anh Phần 1:
Chứng chỉ chung quốc tế về giáo dục trung học Cambridge

1

Một trong những môn sau đây: Tiếng Anh II, Tiếng Anh Phần 2: Cambridge
IGCSE hoặc Văn học Anh Phần 2: Cambridge IGCSE

1

Một trong những môn sau đây: Tiếng Anh II, Tiếng Anh Phần 2: Cambridge
IGCSE hoặc Văn học Anh Phần 2: Cambridge IGCSE

1

Một trong những môn sau đây: Tiếng Anh III, Ngôn ngữ và thành phần tiếng Anh
nâng cao, Bằng tú tài Văn học, Bằng tú tài Ngôn ngữ và văn học , Bằng tú tài Văn
học và biểu diễn, Ngôn ngữ Anh Phần 1: Cambridge AICE - AS (Bằng danh dự),
hoặc Văn học Anh Phần 1: Cambridge AICE - AS (Bằng danh dự)

2

1

Một trong những môn sau đây: Tiếng Anh IV, Văn học và thành phần tiếng Anh
nâng cao, Bằng tú tài Văn học , Bằng tú tài Ngôn ngữ và Văn học, Bằng tú tài Văn
học và Trình diễn, Ngôn ngữ Anh Phần 2: Cambridge AICE - AS (Bằng danh dự),
hoặc Văn học Anh Phần 2: Cambridge AICE - AS (Bằng danh dự)

Các bài học còn lại sẽ đến từ các phần sau: Viết kỹ thuật, Tiếng Anh thương
mại, Tiếng Anh III, Ngôn ngữ Anh Phần 1: Cambridge AICE - AS (Bằng danh dự),
Văn học Anh Phần 1 AICE - AS (Bằng danh dự), Tiếng Anh IV, bất kỳ khóa học
tiếng Anh nâng cao hoặc Bằng tú tài tiếng Anh, Tiếng Anh Phần 2: Cambridge
AICE - AS (Bằng danh dự), Văn học Anh Phần 2: Cambridge AICE - AS (Bằng
danh dự), hoặc các khóa học đại học kỹ thuật Louisiana tương đương do các
nhóm khu vực Jump Start cung cấp được BESE chấp thuận

Khóa học

LƯU Ý: Nếu một sinh viên chọn tham gia khóa học Cambridge trình độ A, môn học thứ hai sẽ được tính là tín chỉ tự chọn.
1

Đại số I

1

Hình học

1

Đại số II

1

Một trong những môn học sau đây: Đại số III, Các hàm và số liệu thống kê toán
học nâng cao, Toán học nâng cao - Tiền giải tích, Tiền giải tích, Nghiên cứu toán
học tú tài quốc tế (Phương pháp toán học), Giải tích, Giải tích nâng caovề giới hạn,
đạo hàm và tích phân, Trình độ toán tiêu chuẩn tú tài quốc tế, tính toán nâng cao về
các hàm tham số, cực và vectơ và chuỗi vectơ, Thống kê nâng cao, Toán học khác
về tú tài quốc tế, Toán học tú tài quốc tế, Xác suất và Thống kê, Khoa học máy tính
A nâng cao, Lý luận thống kê, Toán học bổ sung Cambridge IGCSE, Toán 1 (Xác
suất và thống kê): Cambridge AICE (bằng danh dự), Toán 1 (Toán học thuần túy):
Cambridge AICE - AS (bằng danh dự), Toán 2 (Phần 1): Cambridge AICE - trình
độ A (bằng danh dự), hoặc Toán 2 (Phần 2): Cambridge AICE - trình độ A (bằng
danh dự)

Toán

1

Đại số I, Đại số ứng dụng I, hoặc Đại số I- Phần 2
(Khóa học tự chọn Đại số I-Phần 1 là điều kiện tiên quyết.)

3

Các bài còn lại sẽ đến từ các môn sau: Hình học, Hiểu biết về tài chính (trước
đây là Toán tài chính), Toán cơ bản, Đại số II, Hàm toán học và thống kê nâng
cao, Toán học nâng cao - Tiền giải tích, Đại số III, Tiền giải tích, Toán kinh doanh,
Xác suất và Thống kê, Lý luận thống kê, Toán chuyển tiếp sang đại học, hoặc
các khóa học đại học kỹ thuật Louisiana tương đương được cung cấp bởi các
nhóm khu vực Jump Start do BESE phê duyệt, Toán học tích hợp I, II và III có thể
được thay thế cho đại số I, hình học và đại số ll và sẽ được tính là ba tín chỉ toán
học, Toán bổ sung: Cambridge IGCSE, Toán 1 (Toán học thuần túy): Cambridge
AICE - AS (Bằng danh dự), Toán 1 (Toán học thuần túy): Cambridge AICE - AS
(Bằng danh dự)

LƯU Ý: Chuỗi Toán học I, II và III tích hợp, bao gồm chuỗi Toán học tích hợp Cambridge IGCSE, có thể được thay thế cho chuỗi Đại số I, Hình học và Đại số II.
1

Sinh học I

1

Hóa học I

2

Hai bài được chọn từ những môn sau: (a) Khoa học Trái đất; (b) một bài trong
Khoa học Môi trường, Nhận thức về Môi trường; (c) một bài trong Khoa học Vật lý,
Nguyên tắc Kỹ thuật, Nguyên tắc Kỹ thuật PLTW, Nguyên tắc Kỹ thuật (Quan hệ đối tác
LSU); (d) Ứng dụng khoa học vào nông nghiệp. II *; (e) một trong Hóa học II, Hóa học
nâng cao, Hóa học tú tài quốc tế I, Hóa học tú tài quốc tế II hoặc Hóa học II: Cambridge
AICE - AS (bằng danh dự); (f) một bài trong Khoa học môi trường nâng cao, Hệ thống
môi trường tú tài quốc tế; (g) một bài trong Vật lý I, Vật lý tú tài quốc tế I, Vật lý nâng
cao I, Vật lý I: Cambridge IGCSE; hoặc (h) một bài trong Vật lý nâng cao C: Điện và
Từ, Vật lý nâng cao C: Cơ học, Vật lý tú tài quốc tế II, Vật lý nâng cao II hoặc Vật lý II:
Cambridge AICE - AS (bằng danh dự); (i) một bài trong Sinh học II, Sinh học nâng cao,
Sinh học tú tài I, Sinh học tú tài II, Sinh học II: Cambridge AICE - AS (bằng danh dự),
hoặc Giải phẫu người và Sinh lý học

Khoa học

1

Sinh học I

1

Một trong những môn học sau đây: Hóa học I, Khoa học vật lý, Khoa học trái
đất, Ứng dụng khoa học vào nông nghiệp II *, Khoa học môi trường, Nguyên tắc kỹ
thuật, bất kỳ khóa học khoa học nâng cao hoặc tú tài quốc tế, Nguyên tắc kỹ thuật
PLTW, Nguyên tắc kỹ thuật (Quan hệ đối tác LSU), Vật lý I: Cambridge IGCSE ,
Sinh học II: Cambridge AICE -AS (bằng danh dự), Hoá học II: AICE - AS (bằng
danh dự), hoặc Vật lý II: Cambridge AICE - AS (bằng danh dự)

* Khóa học tự chọn Ứng dụng của khoa học vào nông nghiệp I là điều kiện tiên quyết để học Ứng dụng của khoa học vào nông nghiệp II.
1

Một trong những môn sau: Nước Mĩ Lịch sử, Nước Mĩ nâng cao Lịch sử, hoặc
Lịch sử tú tài quốc tế của Châu Mỹ I

1

Một trong những môn sau: Nước Mĩ Lịch sử, Nước Mĩ nâng cao Lịch sử, hoặc
Lịch sử tú tài quốc tế của Châu Mỹ I

1

Một trong những môn sau: Công dân, Chính phủ Mỹ, nước Mỹ nâng cao Chính
phủ và Chính trị: So sánh, hoặc nước Mỹ nâng cao Chính phủ và Chính trị: Hoa Kỳ

1

Một trong những môn sau đây: Công dân, Chính phủ Mỹ, nước Mỹ nâng cao
Chính phủ và Chính trị: So sánh, hoặc nước Mỹ nâng cao Chính phủ và Chính trị:
Hoa Kỳ

2

Hai bài được chọn từ các mục sau: (a) một bài trong Lịch sử Châu Âu, Lịch
sử Châu Âu nâng cao, Văn minh phương Tây hoặc Lịch sử (Châu Âu): Cambridge
AICE -AS (bằng danh dự); (b) một bài trong Địa lý thế giới, Địa lý con người nâng
cao, Địa lý tú tài, Địa lý vật lý, hoặc Địa lý: Cambridge AICE - AS (bằng danh dự); (c)
một bài trong Lịch sử thế giới, Lịch sử thế giới nâng cao, Lịch sử tú tài của Châu
Mỹ II hoặc Lịch sử (Quốc tế): Cambridge AICE -AS (bằng danh dự); (d) Lịch sử tôn
giáo; (e) một bài trong Kinh tế học tú tài, Kinh tế học, Kinh tế vĩ mô nâng cao, Kinh
tế học vi mô nâng cao hoặc Kinh tế học: Cambridge AICE - AS (bằng danh dự); (f)
Tâm lý học nâng cao, Lịch sử Tôn giáo

Nghiên cứu
Xã hội

Giáo dục Sức
khoẻ và Thể
chất

0.5

Giáo dục sức khỏe

0.5

1.5

Giáo dục thể chất I và II; Giáo dục thể chất thích nghi I và II cho học sinh đủ điều
kiện trong giáo dục đặc biệt; JROTC I, II, III hoặc IV; hoặc Giáo dục thể chất I (1 bài)
và 1/2 bài Ban nhạc diễu hành, các môn thể thao ngoại khóa, Cổ vũ hoặc Nhóm
nhảy

1.5

Giáo dục sức khỏe
Giáo dục thể chất I và một nửa bài trong số các môn sau: Giáo dục thể chất II,
Ban nhạc diễu hành, Thể thao ngoại khóa, Cổ vũ, Đội nhảy
Giáo dục thể chất thích nghi cho sinh viên đủ điều kiện hoặc Quân đoàn Huấn
luyện Sĩ quan Dự bị Thiếu niên hoặc có thể được thay thế

LƯU Ý: Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị Thiếu niên I và II có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu giáo dục sức khỏe. Tham khảo §2347.
Ngoại ngữ

2

Hai bài từ cùng một ngôn ngữ (§2345)

Nghệ thuật

1

Nghệ thuật (§2333), Âm nhạc (§2355), Khiêu vũ (§2337), Nhà hát (§2369), Bài phát
biểu III và IV (kết hợp thêm một bài), Khảo sát mỹ thuật, soạn thảo, Nghệ thuật
truyền thông (§2354), Nhiếp ảnh I / II, Nhiếp ảnh kỹ thuật số hoặc Thiết kế kỹ thuật
số (§ 2338)

Môn tự chọn /
khóa Jump
Start

3

Tự chọn

Tổng số đơn vị

24

9

Trình tự khóa học Jump Start, kinh nghiệm tại nơi làm việc và thông tin được phê
duyệt (yêu cầu tối thiểu một chứng chỉ của ngành để tốt nghiệp)

23

Tham khảo Bản tin 741 để biết danh sách toàn diện các khóa học được phê duyệt và các yêu cầu tốt nghiệp mới nhất.
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