[SCHOOL LOGO/TEMPLATE]
Thân gửi gia đình học sinh lớp tám,
Phương châm của chúng tôi ở Học khu Công lập Denver là Mỗi Trẻ em đều Thành công. Điều này bắt nguồn từ niềm tin rằng
mọi học sinh sẽ đạt đến mức trình độ cao nhất, tự hào vượt qua ngưỡng cửa tốt nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng cho môi
trường đại học/cao đẳng, cho nghề nghiệp và cho cuộc sống. Một trong năm mục tiêu của chúng tôi trong Bản Kế hoạch
2020 – bản kế hoạch chiến lược của học khu – là bảo đảm rằng khi tốt nghiệp, các học sinh của chúng tôi sẽ sẵn sàng cho
đại học/cao đẳng và nghề nghiệp. Các học sinh tốt nghiệp DPS sẽ chọn nhiều con đường theo đuổi ước mơ và học khu
chúng ta phải chuẩn bị cho các em vì tương lai đó.
Khi học sinh tốt nghiệp một trường trung học phổ thông ở DPS, tấm bằng các em nhận được phải mang đến những khả
năng mở ra cánh cửa thành công. Cuộc sống sau bậc trung học phổ thông đã không còn giống như trước đây. Hầu hết
những công việc ở Colorado hiện tại và sau này đều đòi hỏi kiến thức và học vấn cao hơn bậc trung học phổ thông. Để
chuẩn bị tốt nhất cho các học sinh tốt nghiệp của chúng ta đạt được thành công trên mọi con đường các em chọn, DPS đã
điều chỉnh lại các yêu cầu đối với bằng tốt nghiệp ở DPS.
Bắt đầu từ Khóa 2021 (học sinh lớp tám năm nay), các học sinh sẽ nhận được những yêu cầu mới đối với việc thể hiện khả
năng (hay những gì các em biết cách làm) trong khóa học, các yêu cầu đó thể hiện tiêu chuẩn học tập của Colorado và
những kỹ năng cần có để tốt nghiệp bậc trung học phổ thông trong thế kỷ XXI.
Học sinh sẽ cần đáp ứng ba yêu cầu chính để được nhận bằng tốt nghiệp:
 Lập kế hoạch cho tương lai thông qua Kế hoạch Nghề nghiệp và Học tập của Cá nhân (ICAP)
 24 đơn vị tín chỉ khóa học ở các môn học bắt buộc
 Thể hiện năng lực ở môn tiếng Anh và toán trong các bản đánh giá nghề nghiệp và đại học/cao đẳng – một bản
tổng kết thể hiện mức độ thông thạo các tiêu chuẩn – hoặc bằng cách lấy chứng chỉ nghề nghiệp được phê duyệt
Phương thức mới này sẽ giảm bớt thời gian trên lớp và tập trung hơn vào việc học sinh thể hiện rằng các em đã thực sự
chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống sau thời trung học phổ thông. Học sinh sẽ tiếp tục tham gia một học trình nghiêm ngặt, bao
gồm các môn tiếng Anh, khoa học, nghiên cứu xã hội, toán học, nghệ thuật thị giác, giáo dục thể chất và công nghệ.
Mặc dù những yêu cầu đối với học sinh ở mỗi trường đều nhất quán với nhau, nhưng với các Kế hoạch Học tập và Nghề
nghiệp Cá nhân (ICAP) mà các em xây dựng và duyệt xét trong suốt thời gian học trung học phổ thông, các em sẽ cơ hội xác
định và khám phá niềm đam mê của mình qua nhiều khóa học. ICAP cũng sẽ giúp học sinh hiểu được các khóa học và những
yêu cầu khác để chuẩn bị cho nghề nghiệp cụ thể hay cho việc vào học ở trường cao đẳng/đại học do các em chọn.
Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu thêm về các yêu cầu tốt nghiệp mới và những biện pháp hỗ trợ mà chúng tôi chuẩn
bị sẵn để bảo đảm rằng các em học sinh sẽ vượt vũ môn thành công vào năm 2021:
 Truy cập collegeandcareer.dpsk12.org
 Đến dự Triển lãm Các trường học Xuất sắc từ 6 đến 8 giờ tối, thứ Tư, ngày 9 tháng Mười một tại sân vận động
Sports Authority Field ở Mile High, 1701 Bryant St., Denver
 Nói chuyện với chuyên viên tư vấn học đường
Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các em học sinh lớp tám trên con đường bước qua ngưỡng cửa tốt nghiệp và vươn ra
biển lớn!
Trân trọng!
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