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Khi con em quý vị lên bậc trung học cấp I, em 

sẽ theo học những lớp trình độ cao về toán [như 

môn Algebra (đại số) và Geometry (hình học)] 

và Anh văn (như môn Advanced / GATE Eng-

lish). Việc xếp học sinh vào các lớp trình độ cao 

ở bậc trung học cấp I được dựa trên kết quả học 

tập của các em ở lớp 5 và lớp 6. Do đó, quan 

trọng nhất là các em cần đạt điểm cao về các bài 

trắc nghiệm định kỳ vào mỗi khoá học và bài thi 

California Standards Tests (CST). Muốn được 

xếp học lớp trình độ cao về một môn nào, học 

sinh luôn luôn phải đạt điểm cao về môn đó 

trong tất cả các bài thi của học khu và tiểu bang.  

 

 

Ở trung học cấp I, môn lịch sử và môn khoa 

học được tách khỏi môn Anh văn (English 

Language Arts). Các môn này làm căn bản để 

học sinh có thể ghi danh học những môn AP 

(Advanced  Placement) khi lên cấp II. Ngoài 

ra, ở trung học cấp I, học sinh còn được phép 

chọn các môn nhiệm ý như: Band (Ban nhạc), 

Chorus (Ban hợp ca), Art (Nghệ thuật), Tech-

nology (Kỹ thuật) và chương trình AVID ( Cá 

nhân quyết thăng tiến), v.v…Vào mùa xuân 

của năm lớp 6, phụ huynh nhận thư cho biết 

về những môn học chánh và những môn 

nhiệm ý thật hào hứng mà con em sẽ học khi 

lên bậc trung học cấp I.             

Tháng 1 năm 2013                                   Ấn bản bậc tiểu học  

Khi lên bậc trung học cấp I, con em GATE của chúng tôi sẽ theo 
học chương trình nào?     

Muốn biết thêm chi tiết, vui long gọi số  714-663-6488 



Học sinh GATE cần biết những điều gì để chuẩn 

bị lên bậc trung học cấp II? Khi lên cấp II, học 

sinh GATE có nhiều môn nhiệm ý hơn và có 

thêm những môn hướng nghiệp để chọn học cho 

tương lai sau này. Bắt đầu từ năm lớp 9, học sinh 

có thể theo học các lớp Honors (danh dự) để 

được ghi danh học những môn AP. 

 

 Ngoài chương trình học, học sinh còn phải tham 

gia vào các sinh hoạt ngoại khoá như ASB (Ban 

Đại Diện Học Sinh), Nghệ Thuật Trình Diễn (hoà 

nhạc hay hợp ca), Mỹ Thuật, các môn hướng 

nghiệp nhiệm ý và các môn thể thao CIF. Việc 

tham gia vào các sinh hoạt ngoại khoá cũng như 

một số các hội hay tổ chức học sinh trong trường 

sẽ giúp học sinh học được nhiều kinh nghiệm ở 

trường trung học làm hành trang cho các em khi 

lên đại học.      

 

Học sinh GATE ở bậc trung học cấp II sẽ có 

cơ hội theo học những lớp chuẩn bị cho các 

em theo học các môn cao cấp AP là những 

môn trình độ đại học mà tất cả các trường 

trung học cấp II đều dạy với sự hợp tác của 

Hội Đồng Đại Học. Các môn AP này, ngoài 

điểm trung bình GPA được tính tín chỉ cao 

hơn bình thường còn được trường đại học 

công nhận tín chỉ nếu học sinh thi đậu các 

môn này.  Tại Khu Học Chánh Garden Grove, 

các trường trung học cấp II dạy 28 môn AP về 

toán, Anh văn, lịch sử, khoa học và ngay cả 

các môn nhiệm ý! 

Muốn biết thêm chi tiết về các môn cao cấp 

AP, quý vị có thể vào trang mạng của Hội 

Đồng Đại Học: http://www.collegeboard.com   

Chuẩn bị trước để lên 
bậc trung học cấp II 


