
 

 

 

Bảng câu hỏi thường gặp về Học thuật Nâng cao 

 

Học thuật Nâng cao là gì? 

 

Học thuật Nâng cao là thuật ngữ chung bao hàm tất cả các chương trình và dịch vụ khác biệt 
của Khối Trường Công Hạt Baltimore cho học sinh có tiềm năng và năng lực học tập cao. 
Chương trình và dịch vụ này được thiết kế riêng để mở rộng, làm phong phú và/hoặc nâng cao 
chương trình học tập tiêu chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh.  
 

Các chương trình và dịch vụ nào dành cho cho học sinh tiểu học? 

 

Về Kỹ năng Tiếng Anh, các Lớp K-5, học sinh năng khiếu có thể tiếp cận Nhóm Đọc Nâng 
cao. Nhóm đọc nâng cao này giúp học sinh tiếp cận các nội dung và tiêu chuẩn trên cấp lớp.  
 

Về Toán học, học sinh các Lớp K-3 tiếp cận các bài tập nâng cao và bài tập được phân độ 
khó. Các bài tập này được thiết kế để mở rộng và làm phong phú việc học tập cho học sinh 
bằng cách đưa ra các bài tập phức tạp liên quan đến các tiêu chuẩn toán học. 
 

Về Toán Lớp 4, học sinh có thể được giảng dạy mở rộng tới Toán 4 Nâng cao. Toán 4 Nâng 
cao bao gồm toàn bộ Toán Lớp 4 và khoảng một nửa tiêu chuẩn toán Lớp 5 Sẵn sàng cho Đại 
học và Nghề nghiệp (CCR).  
 

Ở Lớp 5, học sinh có thể tiếp cận Toán 5 Nâng cao bao gồm phần chương trình còn lại của 
tiêu chuẩn toán CCR Lớp 5 không có trong Toán 4 Nâng cao và toàn bộ tiêu chuẩn toán CCR 
Lớp 6.  
 

Các chương trình và dịch vụ nào dành cho cho học sinh trung học cơ sở? 

 

Ở trường trung học cơ sở, học sinh có thể được học các khóa Năng khiếu và Tài năng về Kỹ 
năng Tiếng Anh, Toán, Nghiên cứu Xã hội và Khoa học.  
 

Các chương trình và dịch vụ dành cho học sinh trung học phổ thông? 

 

Ở bậc trung học phổ thông, học sinh có thể được học các khóa Năng khiếu và Tài năng, Học 
Nâng cao hoặc Chương trình Tuyển sinh Kép. Các khóa học này được áp dụng cho nhiều 
môn học như Kỹ năng Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Nghiên cứu Xã hội, Ngôn ngữ Thế giới và 
Mỹ thuật. Hãy liên lạc với trường của học sinh để xem các khóa học có sẵn.  
 



 

Con tôi có thể tham gia khóa học nâng cao với một môn học mà không tham gia các 
môn khác không? 

 

Học sinh có thể tham gia khóa nâng cao một môn bất kỳ hoặc kết hợp nhiều khóa học nâng 
cao. Ví dụ: học sinh không phải học Toán GT để học Khoa học GT. Nếu học sinh vào học các 
khóa nâng cao ở trường trung học phổ thông, thì có thể phải tham gia các khóa học điều kiện 
theo trình tự. Hãy liên lạc với trường của học sinh nếu quý vị cần hỏi thêm về các yêu cầu cho 
khóa học.  
 

Học sinh được xác định cho chương trình và dịch vụ này như thế nào? 

 

Việc xác định điều kiện cho các chương trình và dịch vụ này được thực hiện liên tục theo quá 
trình. Việc xác định theo quá trình này dựa trên các dữ liệu mà nhân viên nhà trường đang có 
sẵn, bao gồm điểm thi tiêu chuẩn, tiền đánh giá, đánh giá chương trình học, thành tích học tập 
của học sinh và đặc trưng tiêu biểu của học sinh. Ngoài việc xác định theo quá trình này, thì 
còn tiến hành sàng lọc toàn diện ở Lớp 3 và Lớp 5. Sàng lọc toàn diện bao gồm thu thập và 
phân tích các dữ liệu khác nhau của từng học sinh. Các dữ liệu này bao gồm điểm thi tiêu 
chuẩn, việc học tập và đánh giá theo chương trình giảng dạy, điểm thành tích học tập và đặc 
trưng tiêu biểu của học sinh. Học sinh sẽ được đề xuất tham gia ban đầu vào các chương trình 
và dịch vụ nâng cao ở Lớp 4 và 6 theo kết quả của quá trình sàng lọc này. Các đề xuất ban 
đầu này có thể thay đổi khi có thêm thông tin và khi học sinh cần thay đổi.  
 

Nếu con tôi chưa tham gia khóa học nào, thì tôi có thể yêu cầu xem xét học một 
chương trình hoặc dịch vụ cho con mình như thế nào? 

 

Quý vị có thể gửi thư đến phòng quản lý của trường để yêu cầu xem xét mọi chương trình 
hoặc dịch vụ nâng cao cho con quý vị ở bất kỳ lớp nào. Một khi nhận được văn bản yêu cầu 
chính thức, nhà trường sẽ phản hồi bằng cách thu thập dữ liệu liên quan đến học sinh và yêu 
cầu Nhóm Đánh giá và Giới thiệu tiến hành phân tích dữ liệu để đưa ra đề xuất.  
 

Tôi có thể tìm hiểu thêm về các chương trình và dịch vụ nâng cao ở đâu? 

 

Nguồn thông tin hữu ích nhất về các chương trình và dịch vụ Học Nâng cao là phòng quản lý 
của trường. Ngoài ra, Văn phòng Học thuật Nâng cao có sẵn thông tin trên trang web tại: 
 

https://tinyurl.com/bcps-gt 

 

https://tinyurl.com/bcps-advac
https://tinyurl.com/bcps-advac

