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Kính Gửi Quý Phụ Huynh và Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,

Việc tốt nghiệp trung học và sẵn sàng để thành công ở chương trình đại học, ngành nghề và cuộc
sống là một cột mốc quan trọng đối với con bạn. Bất kể con bạn ở độ tuổi nào, không bao giờ là
quá sớm khi bạn bắt đầu hỗ trợ con bạn trên con đường tốt nghiệp.

Thông tin về quy định tốt nghiệp của Sở Giáo Dục Philadelphia, bao gồm những quy định chung và
chi tiết về Lộ Trình Dẫn Đến Tốt Nghiệp, có thể được tìm thấy trên trang web tốt nghiệp –
www.philasd.org/gradreq. Bạn nên truy cập trang web đó sớm và thường xuyên trong suốt hành
trình học tập của con mình vì nó có những chi tiết quan trọng và cần thiết để đạt được bằng tốt
nghiệp đó. Thư này nhằm cung cấp cho bạn thông tin chung mà bạn cần để bắt đầu

Những quy định tốt nghiệp trung học của Sở Giáo Dục Philadelphia là gì?

Để đủ điều kiện tốt nghiệp, học sinh phải hội đủ 3 quy định này:

1) Đạt được 23,5 tín chỉ của các môn học chính. Hãy tìm thông tin chi tiết về các môn học
chính tại đây.

2) Hoàn thành một dự án dịch vụ học tập – là một dự án ngắn hạn, dưới sự hướng dẫn của
một giáo viên của sở giáo dục, nhằm giải quyết các nhu cầu thực tế của cộng đồng hoặc
trường học. Hãy tìm hiểu thêm về các dự án dịch vụ học tập tại đây.

3) Hội đủ các tiêu chí cho 1 trong 5 Lộ Trình Dẫn Đến Tốt Nghiệp do Bộ Giáo Dục
Pennsylvania vạch ra. Hãy tìm chi tiết về tất cả các lộ trình tại đây.

▪ Lộ Trình 1: Trình Độ Thành Thạo Trong  Kỳ Thi Keystone
▪ Lộ Trình 2: Điểm Tổng Hợp Kỳ Thi Keystone
▪ Lộ Trình 3: Tập Trung Giáo Dục Kỹ Thuật & Hướng Nghiệp
▪ Lộ Trình 4: Kỳ Thi Khác
▪ Lộ Trình 5: Lộ Trình Dựa Trên Bằng Chứng

Nếu con của bạn đang tham gia Chương Trình Ghi Danh Kép thì chúng cũng phải hoàn thành
tất cả các khóa học ghi danh kép với điểm C trở lên.

Nếu con bạn đang theo học Chương Trình Giáo Dục Kỹ Thuật & Hướng Nghiệp thì chúng
cũng phải đạt được 8 hoặc 9 tín chỉ trong chương trình học của mình.

Tôi có thể làm gì để hỗ trợ cho con tôi đươc tốt nghiệp?

1. Biết và hiểu những quy định tốt nghiệp. Với sự hợp tác của con bạn, sử dụng các quy
định để tạo một kế hoạch tốt nghiệp.
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2. Hỗ trợ con bạn đi học đều đặn. Học sinh nào đi học đều sẽ có nhiều khả năng đọc đúng
với trình độ cấp lớp và tốt nghiệp đúng hạn.

3. Hãy đăng ký Cổng Thông Tin Phụ Huynh và thường xuyên kiểm tra tài khoản của bạn.
Cổng Thông Tin Phụ Huynh là cách tốt nhất để theo dõi sự tiến bộ, điểm số, số ngày đến
trường của con bạn v.v... Đó cũng là cách tốt nhất để nhận thông tin cập nhật từ Sở Giáo
Dục. Bạn chưa có tài khoản Cổng Thông Tin Phụ Huynh? Hãy đăng ký tại đây.

4. Tham dự các phiên họp phụ huynh đến nhận phiếu điểm. Tận dụng các phiên họp và
các cơ hội khác để tương tác với giáo viên của con bạn và có những cuộc trò chuyện sâu
hơn về sự tiến bộ của con bạn. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2
năm 2023. Hãy liên hệ với trường học của con bạn để biết thêm chi tiết.

5. Khám phá các cơ hội học tập và bồi dưỡng có sẵn tại hoặc thông qua trường học của
con bạn hoặc trên toàn Sở Giáo Dục. Sau đó, hãy trò chuyện với con bạn về những cơ hội
nâng cao khả năng học tập của chúng và tìm những hoạt động phù hợp với các lĩnh vực mà
chúng cần và quan tâm, bao gồm: các lựa chọn học phụ đạo thêm, chương trình phục hồi
tín chỉ, chương trình ngoại khóa, chương trình mùa hè và các nguồn lực khác. Hãy nhớ
xem xét các nguồn lực và cơ hội dành cho Học Sinh Anh Ngữ và học sinh có Kế Hoạch
Giáo Dục Cá Nhân.

6. Đặt câu hỏi của bạn! Nếu bạn có thắc mắc về sự tiến bộ của con mình, hãy liên hệ trực
tiếp với văn phòng trường và yêu cầu một cuộc họp.

Hãy nhớ rằng, chúng tôi là đối tác của bạn trong việc giúp cho con bạn được thành công!
Nếu bạn có thắc mắc chung, vui lòng liên hệ với Nhóm Lộ Trình Tốt Nghiệp tại:
gradreq@philasd.org hoặc 215-400-6108. Thông tin bổ sung, tài nguyên và cơ hội tham gia có trên
trang web tốt nghiệp của Sở Giáo Dục – www.philasd.org/gradreq.

Trân Trọng!

The School District of Philadelphia
Văn Phòng Dịch Vụ Học Tập
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