XÁC ĐỊNH
MỤC TIÊU!
HỌC HÀNH
CHĂM CHỈ
ĐI NHIỀU NƠI
NÊN CHỌN

AP!
Phụ Huynh và Người Giám Hộ
Làm thế nào quý vị có thể sửa
soạn cho con em theo học AP , một
chương trình xếp lớp ở trình độ cao
trong trường trung học:
• Tạo ra một nơi làm bài tập ở nhà cách
xa TV(Vô Tuyến Truyền Hình)
• Nhắc nhở con em hoàn thành tất cả
bài vở trước giờ xem TV
• Nói chuyện với giáo viên con em
thường xuyên hơn
• Khuyến khích con em đọc sách mỗi
ngày
• Giúp đỡ con em đặt ra mục tiêu
• Giúp tạo cho học tập là một niềm vui
và bổ ích

Trường Công Lập Worcester

CHƯƠNGTRÌNH
XẾP LỚP
TRÌNH ĐỘ CAO
Những Điều Cần Làm:
• Công việc ở nhà
• Bài tập ở nhà
• Định rõ mục tiêu!

• Ghi Danh vào

AP
VIETNAMESE

Bắt Đầu Nghĩ Về Trung Học !
Chọn Xếp Lớp Ở Trình Độ Cao AP
Bạn đã sẵn sàng để có một kinh nghiệm độc đáo giúp bạn thành công trong đại học? Qua những môn học xếp lớp
cao cấp AP trình độ đại học và những khoá thi, bạn có thể được điểm các môn học trên đại học, được nổi bật khi
làm đơn nhập học, và được học và hướng dẫn bởi những giáo viên tận tâm, nhiệt thành và nhiều kinh nghiệm.

Một Loại Lớp Học Khác Biệt
Từ lúc bắt đầu bước vào lớp học xếp lớp ở trình độ cao AP , bạn sẽ thấy sự khác biệt- Về cách giáo viên hướng
dẫn các môn học, về thái độ của các bạn cùng lớp, và về cách suy nghĩ lý luận của bạn. Trong những lớp học AP,
điểm chính tập trung không là ghi nhớ những dữ kiện và những con số hay nhân vật. Thực sự bạn sẽ tham gia
vào các cuộc thảo luận, giải quyết vấn đề và làm những bài vở với sự cộng tác, và học cách viết văn có tính cách
thuyết phục và rõ ràng.

Tìm thấy niềm đam mê của bạn
Với 20 môn học ở trình độ cao AP để lựa chọn, bạn sẽ có thể khám phá thấy những sở thích của mình và tìm ra
những đam mê mới. Trong các lớp học AP, bạn sẽ được học những đề tài hấp dẫn và những tư tưởng mà chúng
có thể trở nên nền tảng cho nghề nghiệp hay ngành chính của bạn trên đại học trong tương lai.

Sửa Soạn Thành Công Trong Đại Học
Những môn học trình độ cao AP có thể giúp bạn đạt được những kỹ năng và những thói quen cần thiết để thành
công trong đại học. Bạn sẽ cải tiến kỹ năng viết, có khả năng nhận định giải quyết vấn đề một cách sâu sắc hơn,
và phát triển những kỹ năng quản lý thời gian, kỷ luật, và những thói quen học tập. Khi vào đại học với những tiến
chỉ và điểm của những môn học AP, bạn sẽ có thời gian học những môn học ở trình độ cao hơn, theo đuổi hai
ngành học cùng lúc hay học ở nước ngoài.

Tôi có thể làm gì bây giờ để sửa soạn cho chương trình học các môn
học trình độ cao AP trong Trung Học
•

Là một học sinh tốt

•

Hoàn tất tất cả bài tập làm ở nhà mỗi ngày

•

Nhờ Thầy Cô giúp thêm nếu bạn không hiểu điều gì

•

Định những mục tiêu cao cho chính mình

•

Tìm những sách bạn thích và đọc mỗi ngày

* AP Lịch Sử Hoa Kỳ * AP Văn Chương và Luận Văn Anh Văn * AP Khoa Học Môi Trường * AP Vật Lý * *Lý

Thuyết Âm Nhạc * Nghệ Thuật Thâu Thanh Hoạ Sĩ * AP Lịch Sử Thế Giới * AP Địa Lý Nhân Loại * AP
Tâm Lý * * AP Chính Quyền và Chính Trị * AP Lịch Sử Âu Châu Hiện Đại * AP Ngôn Ngữ và Luận Văn
Anh Văn * * Lịch Sử Nghệ Thuật * AP Hoá Học * AP Sinh vật * AP Kinh Tế * AP Thống Kê Xác Xuất * AP
Tiếng Tây Ban Nha * AP Khoa Học Điện Toán*

