Bốn Năm Học Toán
Thông thường, học sinh không bắt buộc phải học toán trong bốn năm trung học để tốt
nghiệp trung học hay vào cao đẳng. Nhưng những học sinh học toán trong bốn năm
trung học sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho việc học ở bậc cao đẳng. Hãy sử dụng hướng dẫn
lên kế hoạch này để chuẩn bị tâm thế trong quá trình gặp gỡ với cố vấn hoặc giáo viên
toán của học sinh để quý vị và họ có thể cùng nhau giúp học sinh tận dụng tối đa quá
trình học toán tại trường trung học.

Ý Kiến Của Các Chuyên Gia
II Nếu nỗ lực, tất cả học sinh đều có thể trở thành người
học giỏi toán; không phải ai sinh ra cũng đều là chuyên
gia toán học.
II Thành tích học toán tốt ở trung học cơ sở sẽ giúp học
sinh đạt kết quả cao ở các cấp lớp sau, nhưng không bao
giờ là quá muộn để cải thiện thành tích này.
II Tìm hiểu những thông tin được sử dụng để sắp xếp học
sinh vào các lớp toán ở trường quý vị và đảm bảo sử
dụng điểm kiểm tra gần đây nhất.
II Giúp học sinh lựa chọn khóa học toán phù hợp để đạt
được mục tiêu ở đại học và mục tiêu nghề nghiệp; có
nhiều lộ trình để lựa chọn.
II Nếu học sinh được đẩy chương trình học quá nhanh và
phải học lại, điều đó chứng tỏ các em chưa cải thiện nhiều.
II Có nhiều lựa chọn đẩy nhanh chương trình và phụ đạo
môn toán dành cho học sinh trong năm học hoặc trong
mùa hè Hãy nhớ hỏi xem lựa chọn nào đạt kết quả cao
nhất ở trường của học sinh.
II Kết quả của các bài kiểm tra toán toàn tiểu bang ở trung
học phổ thông có thể tạo ra sự khác biệt trong việc sắp
xếp khóa học toán ở đại học. Yêu cầu học sinh của quý vị
thực hiện những đánh giá này một cách nghiêm túc.
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II Không cho phép học sinh bỏ qua năm học toán cuối
cùng; những học sinh hoàn thành bốn năm học toán ở
trung học phổ thông có thể tiến bộ nhanh hơn trong
chương trình ở đại học.

Nỗ lực
sẽ thành
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Những thắc mắc cần hỏi
II Nếu học sinh muốn chuẩn bị tốt cho môn toán ở bậc cao
đẳng, học sinh nên tham gia khóa học nào?
II Những yêu cầu xếp lớp toán là gì? Kiểm tra xếp lớp toán
diễn ra vào ngày nào?
II Làm thế nào tôi biết được liệu học sinh đã sẵn sàng học
tăng tốc lên các khóa học cao hơn chưa?
II Có những hỗ trợ nào cho học sinh để học thành công môn
toán? Các hỗ trợ này diễn ra trong thời gian học ở trường,
sau hay trước thời gian học ở trường hay trong mùa hè?
Chi phí là bao nhiêu?
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II Điểm kiểm tra gần đây
II Thẻ báo cáo
II Điểm kiểm tra trung học cơ sở
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Bốn Năm Học Toán

Sử dụng lộ trình học toán mẫu, tiêu chuẩn ở trung học phổ thông bên dưới để
vạch ra chương trình học phù hợp với mục tiêu của học sinh.
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Lộ Trình Mẫu
Nếu học sinh tham gia khóa học toán
tiêu chuẩn ở mỗi cấp lớp bắt đầu từ lúc
ở trung học cơ sở, đây sẽ là lộ trình đảm
bảo rằng học sinh đó tham gia học toán
bốn năm ở trung học phổ thông. Học
sinh có thể được đẩy nhanh chương
trình hoặc phụ đạo trước, trong hoặc sau
ngày học hoặc trong mùa hè để tiếp tục
tham gia khóa học.
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Các cơ hội về phụ đạo hoặc đẩy
nhanh chương trình môn toán,
trong năm học hoặc trong mùa hè

Lộ Trình của Học Sinh
Vạch ra lộ trình của học sinh để đảm bảo
học sinh đó hoàn thành bốn năm học
toán ở trung học phổ thông. Bắt đầu với
mục tiêu hoàn thành môn toán ở lớp
12 và lập kế hoạch cho lộ trình hướng
tới mục tiêu. Xem xét các tùy chọn đẩy
nhanh chương trình hoặc phụ đạo để
đảm bảo học sinh vẫn đang thực hiện
đúng lộ trình trong mùa hè và năm học.
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xem xét các cơ hội về việc đẩy nhanh
chương trình hoặc phụ đạo môn toán,
trong năm học hoặc trong mùa hè

