
 

 

 

Đăng ký tại đây                       

 Chương trình học thêm mùa hè của Keller ISD 

                         Trường trung học 2022 
 

Cộng đồng Keller ISD sẽ giáo dục học sinh của chúng ta để đạt được thành tích cao nhất 

                       bằng cách thu hút học sinh vào những cơ hội đặc biệt. 

 Học sinh được phép có cơ hội lấy lại tín chỉ cho các khóa học mà học sinh đã học trước đó bằng cách hoàn thành khóa 
học thông qua chương trình giảng dạy máy tính Edgenuity. Công việc của khóa học do học sinh tự thực hiện và hoàn thành 
một cách độc lập với quyền truy cập vào một người hướng dẫn ảo được chứng nhận để hỗ trợ từng học sinh trong suốt 
chương trình học. Tham gia các khóa học này không đảm bảo tín chỉ. Các khóa học này đầy thử thách, và chúng tôi luôn 
khuyến nghị rằng nếu một học sinh không nắm được các khái niệm cơ bản thì học lại khóa học đó trong năm học. Điểm 
lấy lại tín chỉ được trao dưới dạng P hoặc F. Học sinh có thể hoàn thành tối đa 2 tín chỉ nếu thời gian cho phép. 
 
Xin lưu ý: Bất kỳ tín chỉ nào kiếm được thông qua chương trình giảng dạy khôi phục tín chỉ Edgenuity sẽ không đáp ứng 
các hướng dẫn về tính đủ điều kiện cho sinh viên muốn thi đấu trong môn điền kinh NCAA ở trường đại học. Gặp cố 
vấn để biết thêm thông tin. 

Phục hồi tín chỉ trung học phổ thông 6/1 - 6/29  
Đại số I (A và B) Đại số II (A và B) Hình học (A và B) Lập luận đại số (A và B) 

Đại số cơ bản I (A và B) Đại số cơ bản II (A và B) Hình học cơ bản (A và B) Lập luận đại số cơ bản (A và B) 

Mô hình Toán học (A và B)  Tính toán cơ bản (A và B) Lập luận định lượng nâng cao (A và B) Kinh tế 

Địa lý thế giới (A và B) Lịch sử thế giới (A và B) Lịch sử Hoa Kỳ (A và B) Chính phủ  

Tiếng Anh I (A và B) Tiếng Anh II (A và B) Tiếng Anh III (A và B) Tiếng Anh IV (A và B) 

Tiếng Anh cơ bản I (A và B) Basic English II (A and B) Basic English III (A and B) Basic English IV (A and B) 

Sinh học (A và B) Hóa học (A và B) Vật lý (A và B) Vật lý và Hóa học tích hợp (A và B) 

Khoa học môi trường (A và B) Tiếng Tây Ban Nha I (A và B) Tiếng Tây Ban Nha II (A và B) Truyền thông chuyên nghiệp 

 
 

Đăng ký học hè Trung học sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua cửa hàng KISD bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 và liên tục 
cho đến ngày 1 tháng 6. Học sinh không đăng ký được tại nhà, vui lòng liên hệ tư vấn viên để được hỗ trợ. Học sinh sẽ: 
● Được chỉ định một người giáo viên giám sát 
● Hoàn thành một khóa học tại một thời điểm (có thể có các khóa học bổ sung) 
● Liên hệ với giáo viên giám sát của học sinh khi có vấn đề liên quan hoặc câu hỏi 
● Hoàn thành tất cả các môn học một cách độc lập cho đến kỳ thi cuối kỳ 
● Được giáo viên kiểm tra hàng tuần 
Tất cả các môn học phải được hoàn thành trước ngày 27 tháng 6 năm 2022. Các bài kiểm tra cuối cùng sẽ diễn ra vào 
ngày 27-29 tháng 6 năm 2022, từ 8:30 sáng-3:30 chiều tại trường trung học Central. Sẽ có xe buýt từ trường. 
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Để có cơ hội tín dụng kép, vui lòng xem trang web chuyên dụng của chúng tôi tại: https://www.kellerisd.net/Page/277 hoặc gửi 
email đến kisddualprograms@kellerisd.net. Các lựa chọn yêu cầu phải trả một khoản phí cho Keller ISD hoặc Tarrant 
County College, tùy thuộc vào khóa học. 
 
Keller ISD cung cấp một số cơ hội cho học sinh đẩy nhanh quá trình làm việc trong khóa học bằng cách tham gia các khóa 
học trực tuyến trong thời gian mùa hè. Để biết thêm thông tin, hãy gửi email đến ichoose@kellerisd.net.   
 
Có một danh mục các khóa học trên toàn tiểu bang thông qua Mạng lưới Trường học Ảo Texas (TxVSN). Phí cho các khóa 
học này khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng và nhà cung cấp. Bạn có thể xem danh sách các khóa học tại:  
http://www.txvsn.org. Đến đăng ký và thanh toán cho các khóa học TxVSN, liên hệ ichoose@kellerisd.net. 

 

TĂNG TỐC TRỰC TUYẾN 
 

Đối với những học sinh không đạt STAAR EOC vào mùa xuân này, vì vậy mà phải có 30 giờ giảng dạy cấp tốc cho mỗi 
HB4545, và cũng không đạt bất kỳ phần nào của khóa học, hai yêu cầu này có thể được giải quyết cùng một lúc. Học 
sinh nên đăng ký để lấy lại tín chỉ. Những học sinh nào cần cả hai yêu cầu này, sẽ gặp trực tiếp tại trường của học 
sinh về Tiếng Anh I, Tiếng Anh II, Đại số I, Sinh học và Lịch sử Hoa Kỳ. Học sinh sẽ có thể vừa làm bài tập Edgenuality 
vừa có thể hoàn thành 30 giờ giảng dạy cấp tốc. Vui lòng liên hệ với cố vấn trung học của học sinh để biết thêm 
thông tin. 
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