Tháng 8 năm 2017

Các Yêu Cầu Kiểm Tra Tốt Nghiệp Của Tiểu Bang
Các yêu cầu tốt nghiệp của tiểu bang Washington được thiết kế để đảm bảo học sinh có một nền tảng vững chắc về các kỹ năng cốt lõi, bất kể
họ chọn con đường nào sau khi tốt nghiệp trung học. Chúng tôi khuyến khích các gia đình và học sinh thường xuyên trao đổi với các cố vấn
của trường để đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng để tốt nghiệp.
LƯU Ý: Luật pháp nhà nước gần đây (tháng 7 năm 2017) đã sửa đổi một số chính sách liên quan đến các yêu cầu kiểm tra tốt nghiệp của
tiểu bang. Một trong những thay đổi đó là yêu cầu kiểm tra tốt nghiệp môn khoa học đã được hoãn lại cho đến năm 2021. Một thay đổi khác là
loại bỏ COE (Collection of Evidence) như một sự thay thế của CAA. Luật mới hiện đang được Cơ Quan Thẩm Định của tiểu bang xem xét và
không phải tất cả các chi tiết đều được đưa ra.

Việc tốt nghiệp được xác định khi một học sinh lần đầu tiên vào lớp chín.

Các lớp từ năm 2020 trở về trước
NGÔN NGỮ ANH

MÔN TOÁN

Đậu bài thi SBA môn Ngôn Ngữ Anh với số điểm
thi đạt yêu cầu tốt nghiệp *
(đối với các lớp từ năm 2016 trở về trước, học sinh có thể thay thế
bằng việc đậu bài thi Đọc và Viết HSPE)
—HOẶC—
Đậu môn tự chọn thay thế của tiểu bang **

Đậu bài thi SBA môn Toán với số điểm thi đạt yêu cầu
tốt nghiệp *
(đối với các lớp từ năm 2018 trở về trước, học sinh có thể thay thế
bằng việc đậu bài thi Đại Số và Hình Học EOC)
—HOẶC—
Đậu môn tự chọn thay thế của tiểu bang **

Các lớp từ năm 2021 trở đi
NGÔN NGỮ ANH

MÔN TOÁN

MÔN KHOA HỌC

Đậu bài thi SBA môn Ngôn Ngữ Anh
với số điểm thi đạt yêu cầu
tốt nghiệp *
—HOẶC—
Đậu môn tự chọn thay thế của
tiểu bang **

Đậu bài thi SBA môn Toán với
số điểm thi đạt yêu cầu tốt nghiệp *
—HOẶC—
Đậu môn tự chọn thay thế của
tiểu bang **

Đậu bài thi môn Khoa học của Tiểu bang.
—HOẶC—
Đậu môn tự chọn thay thế của
tiểu bang **

MÔN KHOA HỌC

* Có hai cấp độ khác nhau mà bạn có thể vượt qua trong một kỳ thi SBA:
Điểm số đạt kì thi Nghề và Đại học (CCR)
Điểm số đạt Yêu Cầu Tốt nghiệp
Điểm số của học sinh có trình độ thành thạo ở mức 3 hoặc 4
Có những điểm số tối thiểu cụ thể ở mức 2 đáp ứng được các yêu
Đáp ứng các yêu cầu kiểm tra tốt nghiệp của tiểu bang VÀ có thể
cầu về kiểm tra tốt nghiệp của tiểu bang.
ELA: Học sinh phải đạt điểm từ 2548 trở lên
có lợi cho học sinh trong việc hội đủ điều kiện vào đại học để ghi
Môn Toán: Học sinh phải đạt điểm 2595 trở lên
danh vào các khóa học cấp tín chỉ ở các lĩnh vực đó (tránh các khóa
học thay thế).
** Các bài kiểm tra thay thế được tiểu bang chấp thuận:
Học sinh phải thi tốt nghiệp trung học của tiểu bang ít nhất một lần trước khi lựa chọn các môn thay thế khác. Học sinh lần đầu tiên ghi
danh vào trường công lập ở tiểu bang WA trong suốt những năm học cơ sở hay cuối cấp có thể sử dụng các lựa chọn này mà không cần phải
thực hiện bài kiểm tra đầu tiên của tiểu bang, điều đó phụ thuộc vào ngày ghi danh.
MIỄN TRỪ CỦA TIỂU BANG: Những học sinh lần đầu tiên ghi danh vào một trường công lập ở tiểu bang WA trong suốt những năm học
cơ sở hay cuối cấp, đạt các điểm kiểm tra từ một tiểu bang khác, có thể hội đủ điều kiện được miễn các yêu cầu về kiểm tra tốt nghiệp tiểu
bang WA cho những lĩnh vực đó. Cố vấn viên trường của bạn sẽ giúp bạn xác định xem điều này có được áp dụng hay không.
Để biết thêm thông tin về việc kiểm tra của tiểu bang tại Edmonds School District (và để có thêm các bản dịch có sẵn) vui lòng truy cập liên
kết State Testing được tìm thấy trên trang web chính của Edmonds School District bằng các phím tắt trang web.

