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Here is where your
presentation begins

TRƯƠ% NǴ NƠI CƯ NGỤ

• Tất cả các học sinh sông trong ranh giới của một trường
trung học cụ thể, được tự động ghi danh vào CHƯƠNG
TRÌNH PHỔ THÔNG của trường, và sẽ “nhập học” tại
“This is a quote. Words full of wisdom that
trường này nếu không thực hiện bước đi nào khác.
someone important said and can make the
reader get inspired.”
́
́

• Các phụ huynh không phải thực hiện bât kỳ tiên trı̀nh

一Someone famous
ghi danh vào chương trı̀nh phổ thông
trung học nơi họ
đang cư ngụ.

• Tı̀m trường trung học nơi cư ngụ của quı́ vị tại
https://www.scusd.edu/enrollment-center-k-12

CA# C CHƯƠNG TRI-NH CHUYÊN
• SCUSD có nhiều chương trı̀nh chuyên ngành và các trường, bao
gồm các trường Trung Học Nhỏ
“This is a quote. Words full of wisdom that
• Một số chương trı̀nh đòi hỏi tiêu chuẩn kiểm tra bổ sung:
someone
said
and &can
make
the
CK McClatchy
HISP,important
JF Kennedy
PACE,
West
Campus
reader get inspired.”
̃ u đơn Ghi
• TẤT CẢ các chương trı̀nh chuyên đòi ho
̉ i một mâ
一Someone
famous
Danh Mở
• Tı̀m hiểu về TẤT CẢ các Chương Trı̀nh Chuyên:
https://www.scusd.edu/high-school-specialty-programapplication

THAM GIA CHƯƠNG TRI-NH CHUYÊN
Arthur A. Benjamin Health Professions
C.K. McClatchy:
Air Force Jr. ROTC Program
Criminal Justice Academy
Humanities and International Studies Program (HISP)
Law and Public Policy Academy (LPPA)
VAPA, Visual and Performing Arts (VAPA)

Kit Carson International Academy:
IB Middle Years Programme - *IB Diploma Programme
Luther Burbank:
Building Trades Academy
IB Diploma Programme
Law and Social Justice Academy
Navy Jr. ROTC Program
Titan Media Productions
Urban Agriculture Academy

“This is a quote. Words full of wisdom that
someone important said and can make the
George Washington Carver School of Arts & Science
reader get inspired.”
Hiram Johnson:
Air Force Jr. ROTC Program
Corporate Business Academy (JCBA)
Health and Medical Science Academy
Law Academy

John F. Kennedy:
Criminal Justice Academy
Manufacturing and Design (MaD)
Marine Corps Jr. ROTC Program
Program in American and California Exploration (PACE)

The Met Sacramento

Rosemont:
一Someone famous
ECD (Engineering, Construction and Design)
Leadership and Enrichment through Academic
Development (LEAD)
RHS Culinary
Sacramento New Tech High School
School of Engineering and Science
West Campus High School

ĐƠN GHI DANH MƠ+
•
•
•

Ghi Danh Mở cho phép học sinh nộp đơn lên tới 2 Chương Trı̀nh
Chuyên.

“This is a quote. Words full
of wisdom that
Tiến trı̀nh mở tư
̀ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11.

someone important said and can make the
reader get inspired.”
Mẫu đơn: http://www.scusd.edu/hsapplication
一Someone famous

•

Ghi Danh Mở không cho phép các học sinh nộp đơn vào chương trı̀nh
phổ thông của một trường.

•

Đơn tự động lấy thông tin và bảng điểm của học sinh.

TIÊ$N TRI(NH GHI DANH MƠ/
•

Ghi Danh Mở cho phép các học sinh chọn tới 2 Chương Trı̀nh Chuyên. Một đợt
xổ số điện tử được tiến hành khi có nhiều học sinh nộp đơn hơn chỗ trống có
sẵn.
•
•
•
•
•

“This is a quote. Words full of wisdom that

Nếu quı́ vị nhận được lựa chọn thứ 1, quı́ vị sẽ không cần tham gia
and can make the
đợsomeone
t xổ số cho important
lựa chọn thứsaid
2.
reader
inspired.”
Nếu quıget
́ vị không
nhận được lựa chọn thứ 1, quı́ vị sẽ tham gia
̉
́
đợt xô sô cho lựa chọn thứ 2.
一Someone famous
́
Nêu quı́ vị nhận được lựa chọn thứ 2, quı́ vị không được đặt vào
danh sách chờ cho lựa chọn thứ 1 của mı̀nh.
Nếu quı́ vị không nhận được lựa chọn thứ 2, quı́ vị sẽ được đặt
vào danh sách chờ cho lựa chọn thứ 1 của mı̀nh.
Nếu quı́ vị thật sự chı̉ muốn chọn một chương trı̀nh, chı̉ chọn một.

Để được tham gia vào trong đợt xổ số cho bất kỳ chương trı̀nh chọn nào, các học sinh phải đáp
ứng tiêu chuẩn bắt buộc, nếu có tiêu chuẩn cụ thể.

CA# C CHƯƠNG TRI-NH CHUYÊN DỰA THEO
TIÊU CHUÂ6N
•

•

Có BỐN chương trı̀nh chuyên đòi hỏi tiêu chuẩn kiểm tra bổ sung. Các học sinh cần
hành động để đáp ứng tiêu chuẩn này thông qua một buổi kiểm tra hoặc buổi viết
luận văn hay nô
̣ p hồ sơ:
McClatchy
HISP, full
CK McClatchy
VAPA,
JF Kennedy PACE,
“This
is CK
a quote.
Words
of wisdom
that
và West Campus.

someone important said and can make the
get nô
inspired.”
VAPA yêu cầu reader
các học sinh
̣ p một danh mục học tập trực tuyến thông qua Google
Slides. Việc hướng dẫn có thể được tı̀m thấy trên trang mạng VAPA:
一Someone famous
http://ckmvapa.org/apply-instruct-inform

•

Các chương trı̀nh khác không đòi hỏi các tiêu chuẩn cụ thể, và đơn giản là chı̉ cần
điền Đơn Ghi Danh Mở Chuyên Ngành.

•

Một đợt xổ số điện tử sẽ tiến hành cho bất kỳ Chương Trı̀nh Chuyên Ngành khi có
nhiều học sinh nộp đơn hơn chỗ trống có sẵn.

̉
̀
Tı̀m Hiêu vê Cá c Trườ ng
Khái Quát Các Chương Trı̀nh và Tiến Trı̀nh Ghi Danh, 2021-22

Trung Học Nhỏ

Sứ mệnh của trường Trung Học Arthur A. Benjamin
Health Professions là cung cấp cho các học sinh một
nền giáo dục chống phân biệt chủng tộc, phong phú với
các kinh nghiệm về khả năng lãnh đạo, nghề nghiệp,
học tập phù hợp với văn hoá trong khi khám phá y khoa
và sức khoẻ. Các học sinh tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị
chu đáo để thành công trong một loạt các hoạt động và
chuyên môn sau bậc trung học nhờ các ky
̃ năng đặc biệt
̀
́
vê tư duy phản biện, giao tiêp và năng lực văn hoá.

Principal, Dr. Pease
451 McClatchy Way, Sacramento, CA 95818

HEALTH
PROFESSIONS
Arthur A. Benjamin

Trung Học Nhỏ

Carver là trường trung học công lập với phương pháp waldorf
đầu tiên trong Cali. Giáo trı̀nh giảng dạy của chúng tôi được
mô phỏng theo giáo trı̀nh Waldorf truyền thống: một chương
trı̀nh trung học dựa trên sự phát triển bốn năm kết hợp nghệ
thuật và sự phát triển của thanh thiếu niên trong tất cả các
lı̃nh vực của chương trı̀nh. Tại trường Carver, giáo trı̀nh
giảng dạy thật nghiêm túc; các lớp học nhấn mạnh đến sự
phát triển việc điều tra độc lập, tư duy phản biện, và các ky
̃
năng sáng tạo và học tập ứng dụng để sau đó các học sinh sẽ
sử dụng để đóng góp cho cộng đồng của họ.

Principal, Dr. Alessandri
10101 Systems Pkwy, Sacramento, CA 95827

CARVER

George Washington Carver
School of Arts & Science

Trung Học Nhỏ
Trung Học Công Nghệ Mới của Sacramento (SNTHS) tập trung
vào các sở thı́ch của tư
̀ ng học sinh và phát triển trách nhiệm
của tư
̀ ng cá nhân bằng việc giảng dạy trong nền văn hoá sáng
tạo, giống như kinh doanh, coi trọng việc học tập ở mức độ
cao hơn. Phương pháp giảng dạy chı́nh là thông qua học tập
dựa trên dự án, hay PBL, cho phép mức độ học tập cao hơn
thông qua việc nhận ra mối tương quan của nội dung mà học
sinh học.

NEW
TECH

Sacramento
New Technology

Principal, Mrs. Martin
1400 Dickson St, Sacramento, CA 95822

Trung Học Nhỏ

Met là một phần của mạng lưới The Big Picture của hơn 100
trường trên toàn thế giới (bigpicture.org). Tại Met, chúng tôi tin
rằng Sự Nghiêm Túc, Phù Hợp và Mối Quan Hệ là như
̃ ng điều
kiện tiên quyết để có được như
̃ ng kinh nghiệm giáo dục đı́ch
thực. Tư vấn là trung tâm và cốt lõi của chương trı̀nh Met, cho
phép mối quan hệ gần gu
̃ i giư
̃ a các học sinh và giáo viên và
giúp duy trı̀ một tı̉ lệ nhỏ giư
̃ a học sinh và giáo viên. Các học
sinh tại Met làm việc hai ngày mỗi tuần tại các đợt thực tập
trong lı̃nh vực ưa thı́ch của các em trong cộng đồng địa phương.

Principal, Mrs. Lambert
810 V St, Sacramento, CA 95818

THE
MET
The Met
Sacramento

Trung Học Nhỏ
Trường Khoa Học và Ky
̃ Thuật cung cấp việc tiếp cận vào trı̀nh tự
môn học ky
̃ thuật và học tập nghiêm ngặt và phục vụ cho các học
sinh tư
̀ lớp 7-12. Chúng tôi nhấn mạnh vào trı̀nh độ học tập cao hơn
cho tất cả các học sinh có mục tiêu cuối cùng để gia tăng sự đa dạng
của lực lượng lao động khoa học và ky
̃ thuật đang sinh sống và làm
việc trong Sacramento. SES là một trường học tập Kết Hợp được
chứng nhận và sử dụng tiến trı̀nh học tập kết hợp để mang lại sự
liên tục và phù hợp cho mỗi lớp học mà học sinh tham gia.

Principal, Ms. Buitrago
7345 Gloria Dr, Sacramento, CA 95831

SES
School of Engineering
& Science

Trường Trung Học Nhỏ

Học Viện Quốc Tế Kit Carson là một trường cấp bằng Tú Tài
Quốc Tế của Thế Giới giới thiệu Chương Trı̀nh Middle Years tư
̀
lớp 7-10 và Chương Trı̀nh Tú Tài cho lớp 11 và lớp 12. Môi
trường học tại Kit Carson hỗ trợ một môi trường đa văn hoá
phong phú nơi sự đa dạng được tôn vinh và chúng tôi tin rằng
sự đa dạng gia tăng các kinh nghiệm tı́ch cực cho các học sinh
của chúng ta.

Principal, Mr. Chapa
5301 N St, Sacramento, CA 95819

KCIA

Kit Carson
International
Academy

Trường Trung Học Nhỏ
Sứ mạng của trường Trung Học West Campus là cung cấp một môi
trường học đường an toàn và hỗ trợ để nuôi dươ
̃ ng sự lành mạnh về
tı̀nh cảm xã hội; đưa ra cho học sinh một giáo trı̀nh giảng dạy đầy
thử thách tập trung vào việc chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp;
và thúc đẩy việc phát triển cho như
̃ ng người học tập suốt đời và là
như
̃ ng công dân đóng góp. Chúng tôi là một trường trung học công
lập nhỏ chuẩn bị cho đại học đang phục vụ cho các học sinh có động
cơ học tập hiện đang cư ngụ trong khu dân cư đa dạng về văn hoá
và kinh tế của Sacramento.

Principal, Mr. McMeekin
5022 58th St, Sacramento, CA 95820

WEST
West Campus

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh
Chương Trı̀nh Nghiên Cứu Nhân Văn và Quốc Tế (HISP)
Chương Trı̀nh Nghiên Cứu Nhân Văn và Quốc Tế (HISP), được thành lập năm 1985, là một chương
trı̀nh danh dự nghiêm ngặt tọa lạc tại trường Trung Học C.K. McClatchy. (Xem HISP History để biết
thêm thông tin về chương trı̀nh đã bắt đầu như thế nào.) Giáo trı̀nh giảng dạy—một quan điểm độc đáo
toàn cầu về học tập và sự hiểu biết—chuẩn bị cho các học sinh HISP thành công tại bất kỳ trường cao
đẳng hay đại học nào trong nước.

Luật và Học Viện Chı́nh Sách Công (LPPA)
CKM được vinh danh để tổ chức chương trı̀nh của SCUSD về Luật và Học Viện Chı́nh Sách Công
(LPPA). LPPA sẽ cung cấp cho các học sinh như
̃ ng phương tiện để khám phá một loạt các nghề
nghiệp trong lı̃nh vực luật. Các môn học tại trường CKM sẽ được giảng dạy thông qua lăng kı́nh
của hệ thống pháp luật.

Đơn Vị ROTC Thiếu Niên Không Quân CA-841 (AFJROTC)
Đơn vị Air Force Junior ROTC được công nhận trên cả nước làm việc với các học sinh ước muốn để
phát triển khả năng lãnh đạo. Chương trı̀nh ghi danh mở này cung cấp một chương trı̀nh học tập
xuất sắc trong các lı̃nh vực động lực học, khoa học, lịch sử và nhận thức văn hoá. Xây dựng lòng tự
trọng thông qua thực hành và thông qua trách nhiệm là yếu tố hàng đầu để hấp dẫn học sinh.
Principal, Mrs. Egan
3066 Freeport Blvd, Sacramento,
CA 95818

CKM
C.K. McClatchy

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh
Visual and Performing Arts (VAPA)
Sứ mệnh của VAPA là để thúc đẩy thành tı́ch học tập cao hơn, phát triển các ky
̃ năng nghề nghiệp,
khuyến khı́ch học tập liên tục, và tăng cường phẩm chất của đời sống trong cộng đồng chúng ta
thông qua Nghệ Thuật. Trong VAPA, các học sinh sẽ được cung cấp như
̃ ng cơ hội để khám phá nghề
nghiệp trong nhiều lı̃nh vực nghệ thuật, giải trı́, và truyền thông; để hiểu mối quan hệ giư
̃ a thành
công về học tập và thành công tại nơi làm việc; và để phát triển các ky
̃ năng cần thiết để duy trı̀ một
nghề nghiệp có ý nghı̃a trong lı̃nh vực mà các em chọn. Các kinh nghiệm và đào tạo học sinh nhận
được tư
̀ VAPA sẽ giúp cho các em có một nền tảng giáo dục vư
̃ ng vàng và chuẩn bị cho các em liên tục
̀
̀
học tập và như
̃ ng cơ hội vê nghê nghiệp trong tương lai.
Học Viện Tư Pháp Hı̀nh Sự (CJA)
Học viện này bao gồm tất cả các yêu cầu về môn học cơ bản bậc trung học cộng với đào tạo chuyên
sâu trong lı̃nh vực thực thi pháp luật. Các học sinh sẽ nghiên cứu các tài liệu môn học cơ bản được sử
dụng bởi như
̃ ng người được đào tạo để trở thành như
̃ ng sı̃ quan cảnh sát. Ngoài ra, giáo trı̀nh giảng
dạy bao gồm các thủ tục điều tra, giám định pháp y, rèn luyện thể chất, các nguyên tắc của luật pháp
và giao tiếp an toàn công cộng không dây. Các học sinh sẽ có cơ hội để nhận được giấy chứng nhận
vận hành băng tần FCC. Học Viện Tư Pháp Hı̀nh Sự được giới thiệu thông qua sự hợp tác với Sở Cảnh
Sát Sacramento.

CKM
C.K. McClatchy

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh
Air Force Junior ROTC
Chương Trı̀nh Air Force Junior ROTC là một phần của đơn vị đặc nhiệm được công nhận trên
cả nước. Chương trı̀nh cung cấp hướng dẫn về vai trò lãnh đạo, công dân, và các ky
̃ năng đời
sống—cu
̃ ng như giảng dạy về khoa học hàng không vu
̃ trụ. Các học sinh có nhiều cơ hội để
nhận việc học tập bên ngoài trường thông qua đi tham quan thực tế và các cuộc thi diễn tập.
Như
̃ ng người tham gia đội bảo vệ màu hoặc nhóm diễn tập biểu diễn tại các sự kiện thể thao
và các chức năng và các hoạt động quan trọng khác.

Học Viện Y Khoa và Sức Khoẻ
Học Viện Y Khoa và Sức Khoẻ là một hành trı̀nh cho các học sinh đang xem xét công việc
trong lı̃nh vực y tế, nơi có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi các học sinh. Bạn có mơ ước một ngày
nào đó trở thành bác sı̃ hay y tá, hoặc chı̉ tham gia vào lı̃nh vực y tế không? Bạn có quan tâm
đến khoa học, nhưng không biết nhiều về công việc liên quan đến khoa học phải không? Bạn
có nghı̃ đến việc để trở thành một bác sı̃ thú y, dược sı̃, vệ sinh răng miệng, chuyên viên dinh
dươ
̃ ng, ky
̃ thuật viên phòng thı́ nghiệm, vậy thı̀ Học Viện Y Khoa và Sức Khoẻ là nơi bạn tı̀m
đến!

Principal, Mr. Kirkland
6879 14th Ave, Sacramento, CA 95820

JOHNSON
Hiram Johnson
High School

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh
Học Viện Doanh Nghiệp của Johnson
JCBA sẽ cung cấp phương pháp giảng dạy kết hợp nghiêm ngặt dựa trên như
̃ ng kinh nghiệm
học tập thế giới thật trong việc hợp tác với các đối tác doanh nghiệp, các cơ quan cộng đồng,
học viện giáo dục, các học sinh và gia đı̀nh. Các học sinh của chúng ta tham gia vào các hoạt
động học tập theo dự án và đánh giá các mục đầu tư làm nổi bậc việc học tập ngoại khoá và
như
̃ ng cơ hội bên ngoài lớp học qua các chuyên tham quan thực tế tới các trường đại học và
doanh nghiệp gần đó. Các học sinh chúng tôi cu
̃ ng gia tăng các kinh nghiệm thực tiễn thông
qua hoạt động của dịch vụ copy của trường và VITA của trường (Tı̀nh Nguyện Khai Thuế Thu
Nhập).

Học Viện Luật
Sứ mệnh của học viện này là để cố gắng thông qua công việc nhóm, để thúc đẩy thành tı́ch học
tập cao hơn, phát triển các ky
̃ năng nghề nghiệp theo thị trường, khuyến khı́ch học tập không
ngư
̀ ng, và tăng cường phẩm chất của đời sống trong cộng đồng. Giới thiệu các môn học chuyên
biệt về thực thi pháp luật, vấn đề pháp lý, và giới thiệu đến nhiều lı̃nh vực tư pháp hı̀nh sự và
nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp khác, học viện cu
̃ ng cung cấp nhiều khoá thực tập, cơ hội cho
thanh thiếu niên, các diễn giả ưa thı́ch, tham quan thực thế theo giáo trı̀nh giảng dạy, rèn luyện
thể chất, tranh tài, và kinh nghiệm làm việc trong nhiều hı̀nh thức phục vụ cộng đồng.

JOHNSON
Hiram Johnson
High School

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh
Học Viện Tư Pháp Hı̀nh Sự (CJA)
Học viện này bao gồm tất cả các yêu cầu môn cơ bản bậc trung học cộng với đào
tạo chuyên biệt trong lı̃nh vực thực thi pháp luật. Các học sinh sẽ nghiên cứu các
tài liệu môn học cơ bản được sử dụng bởi như
̃ ng người được đào tạo để trở thành
như
̃ ng sı̃ quan cảnh sát. Ngoài ra, giáo trı̀nh giảng dạy bao gồm các thủ tục điều
tra, giám định pháp y, rèn luyện thể chất, các nguyên tắc của luật pháp. Chương
trı̀nh CJA của JFK được giới thiệu thông qua hợp tác với Sở Cảnh Sát Sacramento.

Sản Xuất và Thiết Kế (MaD)
MaD giới thiệu nhiều cơ hội cho các học sinh có quan tâm đến thiết kế sản phẩm và
tiến trı̀nh phát triển, nguyên tắc thiết kế, thiết kế được máy tı́nh hỗ trợ, quá trı̀nh
chế tạo và sản xuất, tı́nh bền vư
̃ ng, nguyên tắc kinh doanh và khởi nghiệp. Trı̀nh
tự nghiêm ngặt về kinh nghiệm của các môn học và lớp học kết hợp với các dự án
dựa trên vấn đề xuyên suốt giảng dạy và việc áp dụng thực tiễn khuyến khı́ch việc
học tập dưạ trên kết quả và vinh danh thành tı́ch của tất cả các học sinh. Chương
trı̀nh này cu
̃ ng cung cấp cho các học sinh như
̃ ng ky
̃ năng, kinh nghiệm và cơ hội
̉
́
đê tiêp cận một loạt như
̃ ng lựa chọn học tập sau bậc trung học và phát triển lực
lượng lao động.

Principal, Mr. Van Natten
6715 Gloria Dr, Sacramento, CA 95831

KENNEDY
John F Kennedy
High School

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh
ROTC Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến
MCJROTC được có nghı̃a là Chương Trı̀nh Giáo Dục Lãnh Đạo để phát triển nhân cách và công
dân. Thông thường như
̃ ng người trẻ tuổi nhận được như
̃ ng thông điệp trái ngược nhau về
́
́
̉
đúng và sai, tôt và xâu. Tham gia vào MCJROTC có thê giúp đưa ra như
̃ ng quyết định tốt nhất
dựa trên việc học tập và thực hành các giá trị cốt lõi và phát triển nhân cách và trách nhiệm
bản thân. Chương trı̀nh này thúc đẩy học sinh học hỏi, nuôi dươ
̃ ng một môi trường học tập có
́
̀
́
kỷ luật và biêt xây dựng, đông thời rèn luyện các ky
̃ năng thiêt yếu như quản lý thời gian,
trách nhiệm, lập mục tiêu và làm việc trong nhóm.

Chương Trı̀nh Khám Phá Người My
̃ và Người Cali (PACE)
PACE giới thiệu cho các học sinh một chương trı̀nh học tập nâng cao bốn năm. Mục tiêu là
đảm bảo rằng tất cả các học sinh tốt nghiệp PACE được chuẩn bị để tham dự và thành công tại
các trường cao đẳng bốn năm và đại học. Mỗi học sinh PACE lấy một giáo trı̀nh dự bị đại học
nghiêm ngặt (bao gồm Anh Văn Lớp Nâng Cao, Lịch Sử, Toán, Khoa Học và Ngoại ngư
̃ ) và tham
́
gia các lớp học tiêng Anh được Chı̉ Định và Lịch Sử với trọng tâm là lịch sử, Chı́nh Phủ, văn
học Cali với phần viết xuyên suốt chương trı̀nh học.

KENNEDY
John F Kennedy
High School

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh
Học Viện Giao Dịch Xây Dựng
Học Viện Giao Dịch Xây Dựng tập trung cho các học sinh có quan tâm khám phái giao dịch lành
nghề liên quan đến công nghiệp xây dựng cu
̃ ng như các ngành Ky
̃ Thuật và Kiến Trúc. Các học sinh
bắt đầu khám phá thông qua môn học giới thiệu chung.

Tú Tài Quốc Tế
Chương trı̀nh danh dự Tú Tài Quốc Tế nằm trong Cộng Đồng Học Tập Nhỏ Nghiên Cứu Toàn Cầu.
Các học sinh tham gia chương trı̀nh này muốn thử thách chı́nh mı̀nh để trở thành người giỏi nhất có
thể về mặt học tập. Chương trı̀nh IB là một trong như
̃ ng chương trı̀nh giáo dục khắp thế giới được
thành lập để tạo cơ hội cho tất cả các học sinh nhận được sự giáo dục phù hợp với một thế giới toàn
cầu hoá, và nhằm phát triển các ky
̃ năng trı́ tuệ, tı̀nh cảm, nhân cách và xã hội.
Luật Pháp và Công Bằng Xã Hội

(LSJ)

Luật Pháp và Công Bằng Xã Hội dẫn dắt với các môn học tı̀m hiểu về các nghề chuyên ngành luật
cu
̃ ng như thực thi pháp luật. Chúng tôi xây dựng các lãnh đạo trong LSJ lấy cộng đồng và sự công
bằng làm trọng tâm. Mong muốn định hı̀nh cho tương lai và để trở thành một phần một xã hội công
bằng hơn? Tham gia vào LSJ và để thấy sự thay đổi quı́ vị muốn nhı̀n về thế giới.

Principal, Mr. Peterson
3500 Florin Rd, Sacramento, CA 95823

BURBANK
Luther Burbank

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh
Navy Junior ROTC
ROTC phát triển như
̃ ng công dân có trách nhiệm được hı̀nh thành với một trı̀nh độ cao về
vinh danh cá nhân, tự lực, tự kỷ luật và khả năng lãnh đạo. Các học sinh sẽ phát triển sự tôn
trọng và hiểu sự cần thiết của quyền lực được xây dựng trong một xã hội dân chủ, cố gắng
sống lành mạnh và không có ma túy, và sẽ được cung cấp các thông tin về việc phục vụ quân
ngu
̃ như một nghề nghiệp khả dı̃.

Titan Media Productions
Cộng đồng học tập nhỏ này tập trung vào vấn đề ky
̃ thuật số, video và truyền thông đại chúng
trong cộng đồng toàn cầu thế kỷ 21. Các học sinh trong SLC này có thể lấy 3 môn Truyền
Thông mà dạy các học sinh cách thức chụp các bức hı̀nh, quay video cu
̃ ng như cách thức
chı̉nh sửa và thêm hiệu ứng hı̀nh ảnh. Các học sinh cu
̃ ng sẽ có cơ hội để sản xuất một
chương trı̀nh truyền hı̀nh thật trực tiếp thông qua trung Tâm Titan Media hiện đại của chúng
tôi. MAT cam kết phát triển như
̃ ng học sinh sáng tạo, đồng cảm, biểu cảm và hiểu biết về
công nghệ cho cộng đồng toàn cầu thế kỷ 21.

Hành Trı̀nh Đô Thị Nông Nghiệp
Các học sinh UAA có cơ hội để khám phá nông hghiệp bền vư
̃ ng, công bằng lương thực, sức
khoẻ và dinh dươ
̃ ng với việc nhấn mạnh vào như
̃ ng tác động cộng đồng đô thị đa dạng.

BURBANK
Luther Burbank

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh

Học Viện Thiết Kế & Ky
̃ Thuật Xây Dựng (ECD)
Các học sinh Ky
̃ Thuật, Xây Dựng & Thiết Kế sẽ phát triển trong một chương trı̀nh học tập đầy
thử thách, nhưng được hỗ trợ và kết hợp trong lúc khám phá và giải quyết như
̃ ng vấn đề về thế
giới thật, thông qua các trải nghiệm tập trung vào dự án được ngành công nghiệp tài trợ. Các
học sinh ECD sẽ ứng dụng các ky
̃ năng và kiến thức được tăng cường tư
̀ nội dung học tập kết
̉
hợp và như
̃ ng cơ hội học tập theo công việc đê khám phá các câu trả lời tới nhiều câu hỏi quan
trọng và như
̃ ng thách thức đang phải đối mặt trong thế kỷ 21.

Học Viện Ẩm Thực

ROSEMONT

Học Viện Ẩm Thực RHS chuẩn bị về đại học và nơi làm việc cho các học sinh thông qua nghiên
cứu về Nghệ Thuật Nấu Ăn, Khoa Học Môi Trường và Nông Nghiệp Đô Thị. Chương trı̀nh của
chúng tôi đặt trọng tâm vào việc khả năng bền vư
̃ ng như là trách nhiệm của ngành công nghiệp
́
́
và cá nhân . Học cách nâu ăn trong một nhà bêp chuyên nghiệp và làm việc trong các khu vườn
của trường trong khi lấy các lớp được yêu cầu tốt nghiệp và nhập học đại học.

Principal, Mrs. Vigil
9594 Kiefer Blvd, Sacramento, CA 95827

Trung Học Tổng Hợp với việc Tham Gia Các Chương Trı̀nh

Khả Năng Lãnh Đạo và Xúc Tı́ch Thông Qua Phát Triển Học Tập
(LEAD)
LEAD, viết tắt của Khả năng Lãnh Đạo và Xúc Tı́ch Thông Qua Phát Triển Học Tập,
là một chương trı̀nh Danh Dự/Lớp Nâng Cao chuẩn bị cho các học sinh của mı̀nh trở
thành như
̃ ng nhà tư tưởng phản biện, người đọc và viết phân tı́ch, người giao tế
hiệu quả, và là công dân toàn diện. Các học sinh tốt nghiệp của Chương Trı̀nh LEAD
tại Rosemont sẽ phát triển các ky
̃ năng cần thiết để thành công trong việc theo đuổi
sau bậc trung học, bao gồm ngày càng cạnh tranh không chı̉ việc chấp nhận vào đại
học mà còn là lực lượng lao động toàn cầu.

ROSEMONT

CA# C CHƯƠNG TRI-NH VƠ# I CA# C BA- I KIÊ2M TRA BÔ2 SUNG
CKM HISP
Kennedy PACE
West Campus
Để được mời hoàn tất các bài kiểm tra của đơn, trước
tiên các họ c sinh phải hoàn tất mẫu hơn chung.

●

●

Thời hạn chót để hoàn tất mẫu hơn chung là
Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 lúc 5 giờ
chiều
Các ứng viên đã ghi danh sẽ được gởi email
tới địa chı̉ email của học sinh về cách thức
tham gia trong bất kỳ bài kiểm tra được yêu
cầu hoặc nộp các hồ sơ của đơn vào Thứ Tư,
ngày 1 tháng 12.

Các học sinh có thể được kiểm tra cho bất
kỳ một trong ba chương trı̀nh được liệt kê
ở đây. Tuy nhiên, các học sinh chı̉ có thể
nộp đơn cho hai chương trı̀nh.
Việc kiểm tra chı̉ có thể được thực hịên
bằng thư mời. Các học sinh PHẢI có một
mẫu đơn trong hồ sơ để được mời hoàn tất
các bài kiểm tra hoặc nộp hồ sơ.
Việc kiểm tra sẽ được thực hiện trực tiếp
và thông qua Zoom.

̃ NG NGA
̀ Y NA
̀ Y:
BẢO LƯU NHƯ
Thứ bảy, ngày 4 tháng 12 hoặc
Thứ bảy, ngày 11 tháng 12 (làm bù)

Cá c câu hỏ i về Cá c Chương Trı̀nh Trung Họ c Chuyên Ngà nh:
●
●
●

Viếng thăm trang mạng mỗi trường
Liên hệ các cố vấn giáo dục trường cấp hai
Liên hệ các lãnh đạo chương trı̀nh tại các trường trung học

Cá c câu hỏ i về Ghi Danh Mở :
●
●

Liên Lạc Trung Tâm Ghi Danh
Liên hệ vị Hiệu Trưởng hoặc Tư Vấn trường K-8/Cấp hai

Liên hệ để đượ c hỗ trợ từ ___________________Trườ ng
●
●
●

Hiệu Trưởng,
Cố Vấn Giáo Dục,
Cố Vấn Giáo Dục,

Here is where your
presentation begins

