Coolidge HS FAQ (Vietnamese)

Từ tháng Giêng 31, 2018

Các Câu Hỏi Thường Gặp từ Các Phụ Huynh và Các Gia Đình
(Coolidge High School Frequently Asked Questions
from Parents and Families)
Tổng Quát
Trường Trung Học Cấp 3 Coolidge hiện nay đang được xây dựng và dự trù sẽ hoàn tất vào tháng Tám
2019. DCPS tận dụng thời gian cải tiến này để thiết kế lại các dịch vụ của nhà trường, nhằm mục đích
tăng cường sự vững mạnh, theo sát với các lợi ích của cộng đồng, và trợ giúp học sinh ghi tên học.
Ngoài việc mở thêm một trường học Trung Học Cấp 2 mới, Trường Trung Học Cấp 3 sẽ mở vào năm
2019 một viện Khoa Học Y Tế, một viện Truyền Thông Đại Chúng, và một viện Tiền-Đại Học.
Tổng Quát về các Học Viện của Trường Cấp 3 Coolidge
Tên Học Viện
Mô Tả Môn Học
Viện Khoa Học Y Tế
(Health Sciences
Academy)

●
●
●

●
Viện Truyền Thông
Đại Chúng
(Mass Media
Academy)

●
●
●

●
Viện Tiền-Đại Học
(Early College
Academy)
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Tiêu Chuẩn Ghi Tên Học

Các Môn Học: Các môn Khoa Học và
các lớp học chính
Hợp Tác Đại Học: Hiệp Hội Thầy Cô
Giáo/Các Học Viện, Ghi tên học các
môn ở trường Đại Học.
Hợp Tác Ngành Nghề: Hội Đồng Công
Nghiệp hỗ trợ cho các khách mời diễn
thuyết, thăm viếng các địa điểm, các
Hợp Tác được trả tiền.
Chứng Nhận: Trợ Lý Y Tá, Cứu Cấp
Được Chứng Nhận
Các Môn Học: Báo Chí và các môn học
nhiệm ý về sản xuất phim ảnh + các lớp
học chính.
Hợp Tác Đại Học: Ghi tên học các môn
ở trường Đại Học
Hợp Tác Ngành Nghề: Hội Đồng Công
Nghiệp hỗ trợ cho các khách mời diễn
thuyết, thăm viếng các địa điểm, các
Hợp Tác được trả tiền.
Chứng Nhận: Adobe Premier Pro &
After Effects
Các Môn Học: Các môn học ở lớp 9 và
lớp 10 ở trình độ trung học, với ưu tiên
bao gồm cơ hội cho các Lớp Trình Độ
Cao (Advanced Placement). Các học
sinh lớp 11 và 12 có thể lấy các môn ở
các Đại Học Hợp Tác, giúp học sinh có
cơ hội học cả hai bên, trường cấp 3 và
đại học cùng lúc, có thể lên đến 60 tín
chỉ cuối lớp 12.
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Các học sinh thuộc trường học
trong khu vực và các trường nhận
học sinh chuyển cấp được quyền
tham dự.

Các học sinh thuộc trường học
trong khu vực và các trường nhận
học sinh chuyển cấp được quyền
tham dự.

Chương trình ghi tên rộng khắp
thành phố, qua việc bốc thăm Xổ
số Trường DC của Con (My
School DC)
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Loại hiện đại hóa nào đang được thực hiện ở Coolidge?
Trường Cấp 3 Coolidge hiện nay đang được xây dựng và các cải tiến hiện đại hóa dự trù sẽ hoàn tất vào
tháng Tám 2019. Cơ sở hiện nay sẽ được cải tiến toàn diện để có các lớp học đúng kích thước và được
hiện đại hóa. Các sân phía sau sẽ được bao lại và che bằng các mái vòm hở ở trên, và sẽ xây thêm một
nhà nhỏ ở phía nam của phần trường cấp 2 mới và nhà trẻ.

Các cấu trúc lãnh đạo nào của trường Cấp 3 Coolidge và trường Cấp 2 Coolidge?
 Trường Cấp 3: Một vị Hiệu Trưởng Cấp 3 sẽ giám sát một cộng đồng kết nối toàn bộ các
trường học theo sát nhau, bao gồm ba Học Viện (Tiền Đại Học, Khoa Học Y Tế, và Truyền
Thông Đại Chúng). Mỗi Học Viện sẽ có một Giám Đốc để hỗ trợ cho các học sinh và ban giảng
dạy.
 Trường Cấp 2: Trường Cấp 2 sẽ có một Hiệu Trưởng riêng để cộng tác làm việc với vị Hiệu
Trưởng trường Cấp 3, nhằm bảo đảm cho các học sinh được chuẩn bị để chuyển đổi thành công
lên Trung Học.
Khi nào các học sinh Cấp 3 Coolidge của các học viện khác được hợp tác với nhau?
Tất cả các học sinh đều có thể lấy các lớp học nghệ thuật, âm nhạc, thể dục và một số môn học nhiệm ý
cùng với nhau. Ngoài ra, tấr cả học sinh đều được tham dự vào cả hai môn, thể thao và các môn học
ngoại khóa cùng với nhau, bao gồm các hội đoàn/câu lạc bộ nhà trường trước và sau giờ học.
Các học sinh Cấp 2 được chuẩn bị như thế nào cho các học viện của trường Cấp 3 Coolidge này?
 Nhóm lãnh đạo trường Cấp 3 Coolidge, bao gồm Hiệu Trưởng và Giám Đốc các Học Viện, sẽ
họp tác chặt chẽ với vị Hiệu Trưởng trường Cấp 2 và nhóm lãnh đạo của mình để bảo đảm cho
các học sinh cấp 2 được chuẩn bị lên học thành công ở trường cấp 3 Coolidge.
 Các cơ hội cho học sinh cộng tác và kèm học nhau giữa trường cấp 2 và cấp 3 được khích lệ,
cũng như khuyến khích sự cộng tác giữa các thầy cô giáo.
Ban giảng dạy và cộng đồng được gắn bó với nhau như thế nào trong quá trình này?
DCPS gắn bó hàng trăm các giới chức hữu quan thông qua các nhóm trọng điểm học sinh, phụ huynh và
ban giảng dạy, Nhóm Làm Việc Coolidge, các buổi họp cộng đồng, và việc thăm dò trên mạng. Chúng
tôi cũng mới trình bày ở buổi họp Đồng Minh Giáo Dục Phường 4 trongTháng Mười Một (Ed Alliance).
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Các Học Sinh Còn Giới Hạn Anh Ngữ có thể xin học và lấy bất kỳ các môn học nào ở trong ba học
viện này hay không? Nếu được, sẽ có một sự trợ giúp nào về Anh ngữ không?
Các Học Sinh Còn Giới Hạn Anh Ngữ (ELs) đều hợp lệ để xin học và tham gia vào các lớp của học viện.
Tất cả học sinh Giới Hạn Anh Ngữ (ELs) được nhận các dịch vụ về Anh Ngữ như Sinh Ngữ Thứ Hai
(ESL) cho đến khi các em đạt tới trình độ 5.0 trong bài thi Lượng Định ACCESS 2.0, chứng tỏ là Thông
Thạo Anh Ngữ. Các dịch vụ ESL có thể dưới hình thức của các lớp riêng về phát triển ngôn ngữ, các lớp
nhiệm ý/nội dung Anh ngữ đơn giản dễ hiểu, qua đó nội dung và hướng dẫn ngôn ngữ được hòa nhập
như một phần của việc giảng dạy. Dịch vụ ESL cũng có thể có các hình thức giảng dạy bằng ngôn ngữ
mẹ đẻ nếu có. Việc xác định lớp học ESL và thời khóa biểu được thực hiện qua sự nỗ lực hợp tác giữa
lãnh đạo trường Coolidge và Ban Lãnh Hội Ngôn Ngữ (LAD) để bảo đảm có một sự hỗ trợ đúng chỗ. Để
biết thêm tin tức, xin liên lạc với Rosanna.demammos@dc.gov.
Tại sao DCPS có thêm một chương trình Tiền-Đại Học ở trường Cấp 3 Coolidge?
Viễn ảnh của DCPS là mở rộng thật lớn các dịch vụ Tiền-Đại Học trong khắp thành phố. Hiện nay, chỉ có
một chương trình Tiền-Đại Học tại trường School Without Walls. Cộng đồng Coolidge đã bày tỏ sự quan
tâm trong việc mang lại nhiều dịch vụ mạnh mẽ cho trường Coolidge; hơn thế nữa là có hàng trăm học
sinh thuộc khu vực của Coolidge đang theo học các trường trung học cấp 3 chọn lựa ngoài Phường 4.
Chúng tôi tin tưởng rằng Coolidge là một nơi quan trọng để mở rộng cho mọi học sinh ở những nơi khác
nhau trong thành phố đến với chương trình này.
Khi nào các gia đình phải làm đơn qua thể thức bốc thăm xổ số để học ở Viện Tiền-Đại Học?
Các gia đình nộp đơn xin học Viện Tiền-Đại Học qua thể thức bốc thăm Xổ Số của DC (Trường DC của
Con) (My School DC Lottery). Nhà trường sẽ ghi tên cho các học sinh lớp 9 đầu tiên ở trường này trong
Niên Học 19-20, nghĩa là các gia đình học sinh lớp 7 hiện nay (SY17-18) sẽ là những người đầu tiên theo
học Viện Tiền-Đại Học. Các gia đình nào có ý định theo học cần phải nộp đơn qua thể thức bốc thăm Xổ
Số của DC (My School DC Lottery) vào khoảng 1 tháng Hai 2019 để có thể được vào học ở Viện TiềnĐại Học trước khi nhà trường mở ra vào Mùa Thu 2019.
Học sinh có thể nào chuyển đổi từ một học viện này sang học viện khác không? Khi nào thì
được phép? giữa năm hoặc lúc bắt đầu của một cấp lớp mới?
Trong năm sắp tới, chúng tôi sẽ quyết định các chính sách chuyển đổi giữa các Học viện, và chúng tôi
cũng rất vui mừng để được nghe các ý kiến, cũng như các phản ánh của quý vị sau khi chúng tôi làm
xong quyết định cuối cùng về việc này.
Có nhiều câu hỏi hơn?
Nếu quý vị có nhiều câu hỏi về việc này tác động đến gia đình của quý vị như thế nào, hoặc muốn có
thêm chi tiết hơn, xin liên lạc với Nhóm Kế Hoạch Trường Học: DCPS.Planning@dc.gov.
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Quý vị cũng có thể vào trang blog của chúng tôi tại
https://dcpsplanning.wordpress.com/category/coolidge/
Quý vị cũng được mời để theo dõi chúng tôi trên twitter @DCPSPlanning
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