
Trung học phổ thông là thời gian để xây dựng các kỹ năng và khám phá những sở thích của bạn để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung 

học phổ thông. Để tốt nghiệp, có những yêu cầu mà bạn phải đáp ứng và điều quan trọng là làm quen với các yêu cầu đó. 
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Đạt các tín chỉ bắt buộc – Các học sinh ở Tiểu bang Washington phải hoàn thành  

tối thiểu 24 tín chỉ để tốt nghiệp trường trung học phổ thông đối với Khóa học từ năm 2019  

trở đi. Tuy nhiên, trường trung học phổ thông của bạn có thể có các yêu cầu về tín chỉ khác một  

chút. Bạn phải đạt một số lượng tín chỉ nhất định trong các môn học cụ thể, ví dụ như bốn tín  

chỉ Tiếng Anh.

Đáp ứng tiêu chuẩn về các bài đánh giá của tiểu bang – Bạn phải tham gia và vượt qua  

các bài đánh giá của tiểu bang ở môn ngữ văn Tiếng Anh, toán học và khoa học hoặc thực 

hiện và đáp ứng được các đánh giá thay thế được tiểu bang chấp thuận.

Hãy hoàn thành Kế hoạch Trung học Phổ thông và Sau Trung học Phổ 
thông – Bắt đầu từ năm lớp 7 hoặc lớp 8, bạn sẽ lập một kế hoạch để giúp bạn suy nghĩ về tương lai 

của bạn và lựa chọn các lớp học chuẩn bị cho các mục tiêu của bạn sau khi tốt nghiệp trung học phổ 

thông.
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GỢI Ý:
Điểm Tổng kết Trung bình (Grade 
Point Average, GPA) – Học bổng 

College Bound và nhiều học khu đòi hỏi 

phải có ít nhất GPA là 2.0 để tốt nghiệp. 

Điểm Tổng kết Trung bình 
(GPA) của bạn càng cao, thì bạn càng 

có nhiều lựa chọn về đại học/cao đẳng 

và học bổng.

Học tập phục vụ – Bạn có thể cần 

phải hoàn thành các giờ học tập phục 

vụ, trong đó bạn cống hiến lại cho cộng 

đồng và suy nghĩ về trải nghiệm của 

bạn. 

*

Xác nhận với nhân viên tư vấn của trường bạn để xem liệu 

bạn có bất cứ yêu cầu nào khác để nhận được bằng tốt 
nghiệp hay không.

Những điều bạn làm ở trường 
trung học phổ thông có thể ảnh 
hưởng đến tương lai của bạn

Chú ý trong lớp học và theo dõi 
các điểm số của bạn

Hãy sử dụng một bản lên kế 
hoạch để có tổ chức và ghi lại các 

bài tập, ngày đến hạn và các trách 

nhiệm khác

Đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ. 
Hãy là người bênh vực cho chính bạn 

và yêu cầu sự hỗ trợ từ các nhân viên 

tư vấn, giáo viên, thành viên gia đình 

và tư vấn viên của bạn.

*
*

Mỗi lớp học mà bạn học ở trường trung học phổ thông đều có giá trị đối với việc tốt 
nghiệp. Hãy nói chuyện với nhân viên tư vấn của bạn để có được một danh sách các yêu cầu của 

trường bạn.

THÁNG 9: LỚP 9 và 10
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