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WASS MISSION STATEMENT
Based in the traditions of Vietnamese culture and imbued with world-class education, WASS students are being taught
to become engaged, active, global citizens. WASS is the place to nurture the youth to the well-known international
universities with a strong base of knowledge

CORE VALUES
Academic Excellence
We provide an educational environment that promotes intellectual and personal growth through a comprehensive
bilingual and international education, which fosters character development in our students and prepares them for
university and long-life learning. We facilitate quality teaching and learning with our wide range of resources, to ensure
that each member of the community reaches his or her peak in excellence.

International Mindedness
We value the world as the broadest context for learning, appreciating our own cultures and personal histories as well as
respect the values and traditions of others. We seek opportunities to inquire, act, reflect and grow from these experiences.

Effective Communicators
Effective communication involves both imparting and exchanging ideas in a clear and concise way to produce desired
results. Our students are taught to be attentive listeners and active thinkers who offer ideas openly and weigh them
against the thoughts and ideas of others.

Collaborative Community
We share the belief that to build a community, we need collaboration, trust, inclusiveness, courtesy, responsibility, and
a shared framework of expectations. We promote meaningful inclusion and participation in a team-oriented, studentcentered, and cooperative environment. We work together in genuine partnerships to find creative solutions to problems
with the goal of achieving superior results.

Balance in Life
We understand the importance of a well-rounded education that incorporates academics, arts, athletics, and community
service. We nurture physical, social-emotional, creative and intellectual wellness that leads to healthy self-actualization
in all of our school activities.

Acting with Integrity
We hold a steadfast commitment to respect, fairness, empathy, truthfulness in our actions and communications. And we
foster those traits in our students.

Fostering Leadership
We strive to inspire and develop students necessary leadership skills and with the educational excellence and equity.
We guide their work in purposeful, strategic, and resourceful ways, define broadly what is within their control to solve,
and learn and improve constantly. We operate with a sense of possibility, persevere in the face of challenges, ensure
alignment between our actions and beliefs, and assume personal responsibility for results.
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SỨ MỆNH CỦA WASS
Kết hợp giữa nền giáo dục truyền thống của Việt Nam và nền giáo dục tiên tiến của Quốc tế, học sinh WASS sẽ trở thành
những công dân toàn cầu với sự năng động, tràn đầy lòng nhiệt huyết và sự đam mê của tuổi trẻ. Hệ thống Trường Tây
Úc là nơi giúp các em xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để có cơ hội bước chân vào những trường đại học nổi
tiếng trên thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chương trình học thuật xuất sắc
WASS mang đến một môi trường giáo dục giúp phát triển trí tuệ và cá nhân thông qua chương trình giáo dục song ngữ và
quốc tế toàn diện, nuôi dưỡng sự hoàn thiện tính cách trong mỗi học sinh và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho các em ở
chương trình đại học và cũng như việc học suốt đời. WASS cung cấp chương trình dạy và học chất lượng cao với nguồn
tài liệu học tập phong phú nhằm đảm bảo mỗi thành viên trong cộng đồng giáo dục phát triển tối đa khả năng của mình.

Hệ tư tưởng quốc tế
Chúng tôi xem thế giới như một phạm trù rộng lớn của sự học hỏi và đánh giá cao những giá trị văn hóa và lịch sử của
dân tộc cũng như tôn trọng những giá trị và truyền thống của những đất nước khác. Chúng tôi tìm kiếm cơ hội để tìm
hiểu, để hành động, để suy nghĩ và trưởng thành từ những trải nghiệm.

Khả năng giao tiếp hiệu quả
Giao tiếp hiệu quả bao gồm cả việc truyền đạt, trao đổi thông tin một cách rõ ràng và chính xác để tạo ra kết quả mong
muốn. Học sinh được tạo điều kiện để trở thành cá nhân tích cực trong suy nghĩ và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ ý kiến
của mình một cách cởi mở, biết so sánh những suy nghĩ và ý kiến này với những suy nghĩ và ý kiến trái chiều để có thể
bảo vệ quan điểm của mình.

Một cộng đồng hợp tác lẫn nhau
Chúng tôi tin rằng để xây dựng một cộng đồng cần có sự phối hợp, niềm tin, tính toàn diện, sự nhã nhặn, tinh thần trách
nhiệm và một chuỗi những kỳ vọng chung. Chúng tôi khuyến khích học sinh tham gia và hội nhập vào các hoạt động
nhóm, nơi học sinh làm trung tâm và hợp tác cùng nhau trên tinh thần hợp tác nhằm tìm ra giải pháp sáng tạo cho những
vấn đề của mình với mục đích mang về kết quả vượt trội.

Cân bằng trong cuộc sống
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của nền giáo dục toàn diện với sự kết hợp giữa các môn học thuật, các hoạt động nghệ
thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng. Chúng tôi nuôi dưỡng và chăm sóc các hoạt động về thể chất, cảm xúc xã hội,
chăm sóc sự sáng tạo và trí tuệ để học sinh có sức khỏe tốt để tự mình làm chủ trong mọi lĩnh vực.

Chính trực trong hành động
Chúng tôi kiên định cam kết tôn trọng, công bằng, đồng cảm, trung thực trong hành động và lời nói. Đồng thời chúng
tôi cũng chú trọng việc nuôi dưỡng những tính cách này cho học sinh.

Ươm mầm những nhà lãnh đạo
Chúng tôi phấn đấu truyền cảm hứng và phát triển các kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho học sinh với nền tảng giáo dục ưu
tú và công bằng. Chúng tôi hướng dẫn học sinh làm việc một cách có mục đích, chiến lược, tháo vát và xác định đầy đủ
những gì là trong vòng kiểm soát để giải quyết, học hỏi và cải thiện liên tục. Chúng tôi tổ chức các hoạt động với một ý
thức về khả năng, sự kiên trì đối mặt với những thách thức, đảm bảo sự liên kết giữa hành động và niềm tin, chịu trách
nhiệm cá nhân đối với kết quả đạt được.
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WELCOME FROM THE BOARD OF PRINCIPAL
Dear Parents,
Welcome and thank you for your interest in The Western Australian International School System! We understand that
selecting the right school for your child is an extremely important decision. So we look forward to meeting you and
discussing the learning environment at WASS.
At WASS, we offer diverse international educational programs. These programs align with our school mission as
our students are instructed to become engaged, active and globalised citizens by combining Vietnamese culture with
international mindedness.
Our learning community is adaptive, flexible, student-centred and future-focused in order to meet the changing needs of
our students. In offering a contemporary education, our program offerings reflect the needs and interests of our learners.
This will provide them with the critical and creative thinking skills and knowledge which they will require for today
and tomorrow.
As future leaders, our students have a belief that they have the power to make the world a better place for society.
Students develop the skills for inquiry and research, which in turn develops our students to be both resourceful and
resilient. As future leaders, they also learn to be effective communicators who consider the world around them and the
perspectives of others.
We are committed to the education of the whole person: physically, emotionally, and intellectually. That is why our
students strive to be principled; open-minded and caring learners as they aim to achieve well-being for themselves and
their community.
A holistic education is important. Alongside our Australian, American, Vietnamese and International Baccalaureate
curricula, our students participate in many extra-curricular opportunities offered by the School. These include various
activity clubs, Science Clubs, competitions such as Robotics; World Scholar’s Cup and those of an academic, musical
performances and competitions, internal sports and others.
We are a collaborative learning community where each member is encouraged to be a lifelong learner. We share the
belief that to build a school community, we need collaboration, trust, courtesy, responsibility, and a shared framework
of expectations.
We look forward to working with each and everyone of you in the future and helping your children meet their goals.
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THƯ TỪ BAN GIÁM HIỆU
Kính gửi Quý phụ huynh,
Chào mừng và cảm ơn Quý phụ huynh đã quan tâm đến Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc. Chúng tôi hiểu rằng việc lựa
chọn trường cho con là một quyết định vô cùng quan trọng. Vì vậy chúng tôi luôn mong muốn được gặp gỡ và trao đổi
với Quý phụ huynh về môi trường học tập tại WASS.
Chúng tôi có chương trình học thuật quốc tế đa dạng. Chương trình luôn bám sát với tiêu chí cốt lõi của nhà trường là
đào tạo học sinh trở thành công dân toàn cầu có tinh thần gắn bó và tư duy tích cực bằng phương pháp kết hợp giảng dạy
văn hóa Việt Nam song song với tư duy quốc tế.
WASS có một cộng đồng học tập hội đủ tính chất linh hoạt, lấy học sinh làm trung tâm và luôn hướng đến tương lai để
đáp ứng sự thay đổi của học sinh.
Trong việc phát triển nền giáo dục đương đại, các chương trình đào tạo được áp dụng nhằm phản ánh nhu cầu và lợi ích
của học sinh. Điều này sẽ giúp học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng trong tư duy và sáng tạo mà chắc chắn các em
sẽ cần cho sau này.
Là những nhà lãnh đạo tương lai, học sinh của Tây Úc luôn được giáo dục để có niềm tin rằng các em có thể xây dựng
xã hội và thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Các em được phát triển các kỹ năng để tìm hiểu và nghiên cứu, từ đó trang bị cho
mình sự tháo vát, tính tự lập và trở thành những người giao tiếp chuyên nghiệp, đa góc nhìn về thế giới xung quanh.
Chúng tôi cam kết mang đến nền giáo dục toàn diện về thể chất, cảm xúc và trí tuệ. Đó là lý do tại sao học sinh của
chúng tôi được rèn luyện tính cương trực, cởi mở và biết quan tâm với mục tiêu đem đến sự hạnh phúc cho bản thân và
cộng đồng.
Một nền giáo dục toàn diện thật sự rất quan trọng. Bên cạnh chương trình đào tạo Tú tài Úc, Mỹ, Việt Nam và Quốc tế,
học sinh Tây Úc còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị do nhà trường tổ chức. Trong đó bao gồm
các câu lạc bộ khác nhau, câu lạc bộ Khoa học, các cuộc thi như Robotics, World Scholar’s Cup và một vài buổi biểu
diễn học thuật, âm nhạc, thể thao...
Tây Úc là môi trường học tập hỗ trợ lẫn nhau, nơi mà mỗi học sinh được khuyến khích theo đuổi tìm tòi và học hỏi suốt
đời. Chúng tôi hiểu rằng để có được một cộng đồng học tập xuất sắc, chúng ta cần sự tương trợ, tin tưởng, trách nhiệm
và có cùng một khuôn mẫu lý tưởng.
WASS rất vui được đồng hành với Quý phụ huynh và các em học sinh trong tương lai và giúp các em đạt được mục tiêu
học tập của mình.
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INTRODUCE TO ADP
ADP is administered by the Pennsylvania Department of Education according to the PA Common Core State Standards,
which are closely aligned with the National Common Core (about 85%), with a few adjustments made to better fit the
needs of Pennsylvania students.
Pennsylvania’s Core Standards offer a set of rigorous, high-quality academic expectations in English Language, Arts
and Mathematics that all students should master by the end of each grade level. The PA Core Standards are robust and
relevant to the real world and reflect the knowledge and skills our young people need to succeed in life after high school,
in both post-secondary education and a globally competitive workforce.
The program is designed for students from Grade 9 to Grade 12.
Students at WASS, who meet the graduation requirements of the program, will be awarded the diploma and official
transcript from Greenville Highschool – a National Blue Ribbon School in the US with a recognized qualification at all
schools in the US, Australia, Canada and other English schools worldwide.

What is Common Core?
• The establishment of state education standards has always been – and remains – under the jurisdiction of each state.
In order to provide consistency in standards for core subjects such as math and English, states began to recognize the
need for common benchmarks across the country.
• A multi-state effort began as early as 2004 to determine if common standards in math and English could be identified.
Several years later, the formal effort was coordinated by two entities representing state leaders in education policy.
•

National Governors Association (NGA) – which represents all states’ chief executives.

•

Council of Chief State School Officers (CCSSO) – which represents every states’ top government official
overseeing education (in Pennsylvania, this official is the Secretary of Education).

• NGA and CCSSO worked in collaboration with state officials, teachers, parents and other interested parties across
the country to develop model standards in math and English for states to consider using. These model standards are
now referred to as Common Core.
• The Common Core standards provide:
•

Clear, understandable and consistent standards for all states to consider when developing their state-specific
standards for math and English.

•

Evidence-based rigorous content.

•

Standards aligned with college and career readiness.

• No state is required by federal law to adopt Common Core. These are model standards developed by these state-led
organizations and are recommended for states to consider.
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GIỚI THIỆU VỀ ADP
Chương trình Tú tài Mỹ được quản lý bởi Bộ Giáo dục bang Pennsylvania theo tiêu chuẩn chung của Bang PA và được
liên kết chặt chẽ với Tiêu chuẩn của liên bang – National Common Core (khoảng 85%), với một vài điều chỉnh để phù
hợp hơn với điều kiện học tập của học sinh Pennsylvania.
Tiêu chuẩn chung của Bang Pennsylvania một tập hợp tiêu chuẩn học tập chất lượng cao trong các môn Tiếng Anh, Nghệ
thuật và Toán học mà tất cả học sinh cần phải thành thạo vào cuối mỗi cấp lớp. Các tiêu chuẩn chung của bang PA rất
thiết thực và thể hiện được kiến thức và kỹ năng các em học sinh cần để thành công trong cuộc sống sau trung học, trong
cả khi đi học hay khi làm việc trong môi trường toàn cầu đầy tính cạnh tranh.
Chương trình được thiết kế cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12.
Học sinh WASS đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của chương trình sẽ được trao bằng tốt nghiệp và bảng điểm chính thức
từ trường trung học Greenville – trường vinh dự nhận được giải thưởng Blue Ribbon danh giá của Mỹ. Bằng cấp của
chương trình được công nhận tại tất cả các trường ở Mỹ, Úc, Canada và các trường giảng dạy bằng tiếng Anh khác trên
toàn thế giới.

Common Core là gì ?
• Việc thiết lập các tiêu chuẩn giáo dục luôn luôn thuộc thẩm quyền của mỗi tiểu bang. Để đưa ra được sự thống nhất
về tiêu chuẩn cho các môn học chính như Toán và Tiếng Anh, các tiểu bang bắt đầu lập ra các hệ thống đánh giá
chung trên toàn nước Mỹ.
• Từ năm 2004, trong nỗ lực của liên bang nhằm xác định các tiêu chuẩn chung về Toán và tiếng Anh. Nỗ lực này 		
được điều phối bởi hai đại diện cho lãnh đạo các bang trong chính sách giáo dục.

• Hiệp hội Thống đốc Quốc gia (NGA) - đại diện các nhà quản lý của các bang.
• Hội đồng Lãnh đạo các trường công lập (CCSSO) – bao gồm các đại diện của chính phủ ở mọi tiểu bang (ở
bang Pennsylvania, đại diện là Bộ trưởng Bộ Giáo dục).

• NGA và CCSSO đã phối hợp với các quan chức nhà nước, giáo viên, phụ huynh và các bên liên quan khác trên 		
cả nước để phát triển các tiêu chuẩn mô hình về Toán và tiếng Anh để các tiểu bang có thể dựa vào và triển khai.
Các tiêu chuẩn mô hình này hiện được gọi là Tiêu chuẩn chung (Common Core).
• Common Core đưa ra:
•

Rõ ràng, dễ hiểu và nhất quán cho tất cả các tiểu bang khi phát triển các tiêu chuẩn cụ thể về Toán và 		
Tiếng Anh.

•

Nội dung dựa trên dẫn chứng chặt chẽ.

•

Tiêu chuẩn dựa trên chương trình giảng dạy ở bậc Đại học và sự chuẩn bị cần thiết cho sự nghiệp sau này.

• Không có quy định về việc phải phát triển chương trình theo Tiêu chuẩn chung. Tuy nhiên đây là các tiêu chuẩn mô
hình được các tổ chức chính phủ khuyến nghị nên sử dụng.
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ABOUT GREENVILLE HIGHSCHOOL
Greenville High School (GHS) is a public school for 7th to 12th grade education located in Greenville, PA. GHS
students can earn up to 53 university credits from the University of Pittsburgh and Seton Hill University. Students at
GHS can also take programming courses designed by Carnegie Mellon University curriculum.

General Information
Address: 9 Donation Road, Greenville, Pennsylvania
Founded: 1810
Type of School: Public
Grades: 7 - 12

Academic Highlights
• GHS graduates are accepted at highly competitive colleges and universities every year
• GHS Students can earn over 50 University credits through the University of Pittsburgh and Seton Hill University
• Technologically integrated curriculum with district-wide wireless internet access
• Four-year program offered in Spanish
• 17 Vocational Programs offered through the Mercer County Career Center
• Special education programs that offer learning support, life skill classes, as well as a program for gifted students
• Distance learning opportunities for learning Latin, German, and Mandarin Chinese
• Students can take programming and app design courses offered by Carnegie Mellon University
• Four 3D printers and one state of the art laser engraving printer that allows students to design and produce their own
• Models and equipment
• Interactive robotics program for students interested in engineering, design and management.
Top Universities attended by Graduates
• Carnegie Mellon University

• University of Oxford

• Case Western Reserve University

• University of Pennsylvania

• Cornell University

• University of Pittsburgh

• Duke University

• Purdue University

• Harvard University

• Syracuse University

• University of Miami (FL)

• Yale University

• United States Military Academy
• United States Naval Academy
• University of Notre Dame
• Ohio State University
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VỀ TRƯỜNG THPT GREENVILLE
Trường Trung học Greenville (GHS) là một trường công lập từ lớp 7 đến lớp 12 tại Greenville, bang Pennsylvania. Học
sinh GHS có thể có được tới 53 tín chỉ ở bậc đại học từ Đại học Pittsburgh và Đại học Seton Hill. Học sinh tại GHS cũng
có thể tham gia các môn lập trình được thiết kế theo chương trình giảng dạy của Đại học Carnegie Mellon.

Thông tin chung
Địa chỉ: 9 Đường Donation, Greenville, Pennsylvania
Thành lập: 1810
Trường công lập
Lớp: 7 - 12

Thành tích nổi bật về học tập
• Hằng năm, học sinh tốt nghiệp GHS được nhận vào các trường Cao đẳng và Đại học uy tín.
• Học sinh GHS có thể có được hơn 50 tín chỉ đại học thông qua Đại học Pittsburgh và Đại học Seton Hill.
• Chương trình giảng dạy tích hợp công nghệ với internet không dây của khu vực.
• Chương trình bốn năm được triển khai bằng tiếng Tây Ban Nha.
• 17 Chương trình dạy nghề được triển khai thông qua Trung tâm Hướng nghiệp Quận Mercer.
• Có chương trình giáo dục đặc biệt về hỗ trợ học tập, các lớp học kỹ năng sống, cũng như một chương trình dành 		
cho học sinh năng khiếu.
• Đào tạo tiếng Latin, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc trực tuyến.
• Học sinh có thể tham gia các khóa học lập trình và thiết kế ứng dụng do Đại học Carnegie Mellon giảng dạy.
• Bốn máy in 3D và một máy in khắc laser hiện đại cho phép học sinh tự thiết kế và tạo ra sản phẩm của chính mình.
• Mô hình và thiết bị
• Chương trình robotic tương tác cho học sinh yêu thích kỹ thuật, thiết kế và quản lý.
Các học sinh của trường Greenville sau khi tốt nghiệp đã vào các trường Đại học hàng đầu như:
• Đại học Carnegie Mellon

• Đại học Oxford

• Đại học Case Western Reserve

• Đại học Pennsylvania

• Đại học Cornell

• Đại học Pittsburgh

• Đại học Duke

• Đại học Purdue

• Đại học Harvard

• Đại học Syracuse

• Đại học Miami (FL)

• Đại học Yale

• Học viện quân sự Hoa Kỳ
• Học viện Hải quân Hoa Kỳ
• Đại học Notre Dame
• Đại học bang Ohio
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Featured Highlights
Greenville High School (GHS) is officially recognized as a distinguished National Blue Ribbon School Award by
the U.S. Department of Education! The official announcement was made by US Secretary of Education Betsy DeVos
on September 28th, 2017, who praised the 2017 schools award winners: “National Blue Ribbon Schools are active
demonstrations of preparing every child for a bright future. You are visionaries, innovators, and leaders.”
All award winners undergo an extensive nomination process. GHS was selected because of the rapid advancements it
made to close achievement gaps among its students.
GHS is the first and only High School in Mercer County, Pennsylvania to be recognized in the 35-year history of the
National Blue Ribbon School Program.
The National Blue Ribbon Schools Program is a U.S. Department of State initiative founded in 1982 under President
Ronald Reagan’s administration to bring public attention to the best schools in the country.

ADP REQUIREMENTS
Requirements for graduation are established by the Greenville Area School District Board of Directors and satisfy the
mandated minimums set forth by the Pennsylvania State Department of Education. To be eligible for a diploma, a student
must complete a minimum of 25.0 credits in grades 9-12. The following are basic subjects required of all students:

Subject

Credits

English

4.0

Social Studies

4.0

Science
Mathematics

7.0 total, minimum of 3.0
in each discipline*

Health

0.6

Physical Education

1.1

Fine Or Applied Arts

1.0

Electives

7.3

Total

25.0

*Up to 1.0 credit (math or science) of total 7.0 may be applied from approved and designed computer science courses.
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Điểm nổi bật
Trường trung học Greenville (GHS) được vinh dự trao Giải thưởng Trường học xuất sắc - Blue Ribbon School Award
của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ! Vào ngày 28 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ -Betsy DeVos đã nhận xét rằng:
“Trường được trao giải thưởng danh giá Blue Ribbon School thể hiện được chất lượng giảng dạy thông qua các yếu tố
về tầm nhìn xa (vision), đổi mới và tính lãnh đạo.”
Tất cả những trường đạt giải đều trải qua vòng đề cử rất gây cấn. Và trường Greenville đã được chọn vì những tiến bộ
nhanh chóng mà nhà trường đã tạo ra để thu hẹp khoảng cách trong thành tích học tập giữa các học sinh.
GHS là trường trung học đầu tiên và duy nhất tại Quận Mercer, Pennsylvania được công nhận trong lịch sử 35 năm của
Chương trình quốc gia Blue Ribbon.
Chương trình các trường quốc gia Blue Ribbon là một sáng kiến của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được hình thành năm 1982
nhằm hướng học sinh đến các trường chất lượng tốt nhất trong cả nước.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA ADP
Các yêu cầu để tốt nghiệp được đặt ra bởi Hội đồng thuộc Sở giáo dục Greenville và Bộ Giáo dục Bang Pennsylvania
quy định. Để có thể đạt điều kiện tốt nghiệp, học sinh phải hoàn thành tối thiểu 25.0 tín chỉ ở các lớp 9-12. Sau đây là
những môn học cơ bản của tất cả học sinh:

Môn học

Số tín chỉ

Tiếng Anh

4.0

Khoa học xã hội

4.0

Khoa học
Toán

Tổng cộng 7.0 tín chỉ,
với tối thiểu 3.0 tín chỉ cho mỗi môn *

Sức khỏe

0.6

Giáo dục thể chất

1.1

Mỹ thuật hoặc Nghệ thuật ứng dụng

1.0

Các môn tự chọn

7.3

Tổng tín chỉ

25.0

* Có thể tính 1.0 tín chỉ của các môn khoa học máy tính vào tổng 7.0 tín chỉ này.
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ASSESSMENTS
The standard framework, assessments, and curriculum of each subject are developed by the Pennsylvania Department
of Education.
Each subject will have different evaluation criteria but generally follow the following framework:
● 20% will be allocated for homework, projects, homework and daily questions.
● 80% will be allocated for chapter / lesson exams and end-of-course exams.
GRADE

MARKING BAND

A

90 – 100%

B

80 – 89%

C

70 – 79%

D

60 – 69%

E

0 – 59%

To complete a course and receive a credit, students must get a D, equivalent to 60% of the subject knowledge. If students
do not reach 60%, students need to resit some parts or the whole course.

Keystone Exams
Starting with the Graduating Class of 2020, students must be successful completion of secondary level course work in
English Language Arts/Literature, Algebra I, and Biology in which a student demonstrates proficiency on the associated
Keystone Exam.
The keystone exams are Pennsylvania’s end of course tests that were designed to prove proficiency in the subject matter.
All students must still take the keystone exams to meet federal guidelines, however; only students who failed to score
at the minimum levels will need to look into alternative ways of meeting graduation requirements. While passing the
keystone exams themselves is not required in three of the five pathways, students must still prove they understand and
can apply the material covered in the courses.

Project- Based Assessment
The Pennsylvania Department of Education shall develop a Project Based Assessment System that is aligned with the
module for each Keystone Exam.
If a student is unable to pass a Keystone Exam or Keystone Exam Module, the student may supplement the Keystone
score through satisfactory completion of a Project Based Assessment. A student may qualify to participate in one or
more Project Based Assessments if the student has met all of the following conditions:
1. Has taken the course.
2. Was unsuccessful in achieving a score of proficient on the exam after at least 2 attempts.
3. Met the attendance requirements of the district.
4. Has participated in a satisfactory manner in supplemental instructional services provided by the district, or School.
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ĐÁNH GIÁ
Khung tiêu chuẩn, đánh giá và chương trình giảng dạy của từng môn học được phát triển bởi Bộ Giáo dục Pennsylvania.
Mỗi môn học sẽ có các tiêu chí đánh giá khác nhau nhưng tuân theo khung tiêu chuẩn sau:
● 20% sẽ là bài tập về nhà, dự án và câu hỏi hàng ngày.
● 80% sẽ là các bài kiểm tra theo chương / thi và kiểm tra cuối kỳ.
ĐIỂM

THANG ĐIỂM

A

90 – 100%

B

80 – 89%

C

70 – 79%

D

60 – 69%

E

0 – 59%

Để hoàn thành khóa học và nhận tín chỉ, học sinh phải đạt điểm D, tương đương 60% kiến thức môn học. Nếu học sinh
không đạt 60%, học sinh cần phải học lại một số phần hoặc toàn bộ khóa học.

Các kỳ thi Keystone
Bắt đầu với Lớp tốt nghiệp năm 2020, học sinh phải hoàn thành các khóa học bậc trung học về Tiếng Anh, Nghệ thuật,
Văn học Anh, Đại số I và Sinh học và thể hiện khả năng tương đối trong Kỳ thi Keystone của các môn này.
Các bài kiểm tra Keystone là bài kiểm tra cuối môn học của bang Pennsylvania nhằm đánh giá năng lực của học sinh
trong các lĩnh vực. Tất cả các học sinh vẫn phải thi các bài thi keystone theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, chỉ
những học sinh không đạt được điểm ở mức tối thiểu mới cần xem xét các cách khác để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.
Mặc dù việc vượt qua các bài kiểm tra keystone không bắt buộc ở một vài trường hợp, học sinh vẫn phải chứng minh
rằng mình hiểu và có thể áp dụng các nội dung trong các khóa học.

Đánh giá thông qua dự án
Bộ Giáo dục Pennsylvania sẽ phát triển Hệ thống đánh giá dựa trên dự án phù hợp với mô-đun cho mỗi kỳ thi Keystone.
Nếu một học sinh không thể vượt qua Bài kiểm tra Keystone hoặc Mô-đun Keystone, học sinh có thể bổ sung điểm số
Keystone thông qua việc hoàn thành bài Đánh giá dự án. Học sinh có thể tham gia một hoặc nhiều Đánh giá dự án nếu
học sinh đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
1. Đã tham gia khóa học.
2. Không đạt được điểm yêu cầu trong kỳ thi sau ít nhất 2 lần.
3. Đạt điểm chuyên cần của Sở giáo dục.
4. Đã tham gia tương đối các chương trình giảng dạy bổ trợ của Sở giáo dục hoặc nhà trường.
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WHAT DOES STUDENT RECEIVE AFTER MEET THE
ADP REQUIREMENTS?

GHS Diploma
GHS Transcript

SUBJECTS OFFERING AT WASS
Year 9
Subject

Year 10
Credit

Subject

Year 11
Credit

Subject

Year 12
Credit

Subject

Credit

College Prep English
Grade 9

1

GHS English I

1

GHS English II

1

GHS
English III

1

World History

1

GHS US History I

1

GHS US History II

1

GHS US
Government

1

Keystone Biology

1

Gerenal Science I

1

GHS Biology

1

Foundation of Algebra

1

GHS Algebra I
(or equivalent)

1

GHS Geometry/
GHS General Science

1

GHS
Algebra II

1

PE

0,5

PE

0,5

PE

0,5

Art I

1

Vietnamese

1

French

1

Engineering and Design

0,5

Ceramic I

0,5

Manufacturing System

0,5

Introduction to Computer
Programming

0,5

Academic Support 11

0,5

Academic
Support 12

0,5

Band 9

0,5

Band 10

0,5

Community Service

0,5

Yearbook
Journalism

1

Academic Support 10

0,5
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ADP

Bằng tú tài Mỹ cấp bởi GHS

Bảng điểm cấp bởi GHS

CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI WASS
Lớp 9
Môn học

Lớp 10
Tín chỉ

Môn học

Lớp 11
Tín chỉ

Môn học

Lớp 12
Tín chỉ

Môn học

Tín chỉ

Tiếng Anh Dự bị Đại
học

1

GHS Tiếng Anh I

1

GHS Tiếng Anh II

1

GHS Tiếng
Anh III

1

Lịch sử thế giới

1

Lịch sử US GHS I

1

Lịch sử US GHS II

1

GHS Chính
phủ Hoa Kỳ

1

Sinh học đại cương

1

Khoa học đại cương I

1

GHS Sinh học

1

Đại số cơ bản

1

GHS Đại số I
(hoặc tương đương)

1

GHS Hình học/
GHS Khoa học tổng quát

1

GHS Đại số II

1

PE

0,5

Giáo dục thể chất

0,5

Giáo dục thể chất

0,5

Nghệ thuật 1

1

Tiếng Việt

1

Tiếng Pháp

1

Kỹ thuật và Thiết kế

0,5

Gốm sứ I

0,5

Hệ thống sản xuất

0,5

Giới thiệu về lập trình máy tính

0,5

Hỗ trợ học tập 11

0,5

Hỗ trợ học
tập 12

0,5

Ban nhạc 9

0,5

Ban nhạc 10

0,5

Dịch vụ cộng đồng

0,5

Báo chí
(Kỷ yếu)

1

Hỗ trợ học tập 10

0,5
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ENGLISH
College Prep English - Grade 9
This course is designed to give students a comprehensive review of composition and literature. Students will read
from a variety of genres including poetry, short stories, drama, and novels as an introduction to literature. Students will
be encouraged to write informally in journals, to persuade, to relate to the course materials, and to focus on research
techniques for composing an informative paper that is a requirement for the course.

GHS English I - Grade 10
This course is designed to give students a comprehensive review of composition and literature. Students will read from
a variety of genres including poetry, short stories, drama, and novels as an introduction to literature. Students will write
to persuade, analyze, and inform using research techniques to write a term paper.

GHS English II - Grade 11
This course will provide students will a background in writing, vocabulary, literature, and speech skills. Students
willstudy the elements of world literature by exploring ancient texts, learning about foreign cultures, and expanding
theirunderstandings to the modern world. Students will work on communication skills including voice and body control,
organization, research, and oral presentations focused on the basic elements of public speaking.

GHS English III - Grade 12
This course is designed for students who are planning to attend college upon graduation. As with previous college
preparatory classes, English 11-CP will stress reading, writing, and listening skills. Students will study informative and
persuasive writing, and will focus their attentions on literary analysis. Essay and short answer tests will be given on
a regular basis. American literature will be studied chronologically from Native American writings to the present day.
Students will be required to read and discuss Macbeth. Vocabulary study will be based upon the works we are studying
with supplemental words in preparation for the SAT. Student interaction and class discussion are important requisites
for this course.

SOCIAL STUDIES
World History - Grade 9
In this course, students will go on an enlightening journey from the beginnings of civilization to the Renaissance. This
will cover from prehistoric time up to 1500. The students will go beyond a chronology offacts, exploring meaningful
patterns across time and place around the world. Students will develop a connection with the meaning and emotion of
the human experience. As students come to understand history, they will develop a broader and deeper comprehension
of their world and the challenges and issues its inhabitants face.

GHS US History I - Grade 10
This course is designed to give students a comprehensive review of United States history from the earliest Ice Age
migrations to the end of the Reconstruction Era. Students will participate in lessons where they will be asked to utilize
the following history skills: study, analyze, interpret, and think critically. This course is a prerequisite for taking United
States History II.

GHS US History II - Grade 11
This course is designed to give students a comprehensive review of United States History from circa 1877 to present
day. Students will examine major turning points in American History beginning with industrialization, immigration and
modernization, World War I, The Great Depression, World War II, emerging as a world power, and challenges extending to the
modern day. Contemporary issues such as globalization, economic interdependence, terrorism, and world cultures will also
factor into the analysis of American History. The Pennsylvania State Core Standards provide the framework for this class.
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TIẾNG ANH
Tiếng Anh Dự Bị Đại Học - Lớp 9
Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học sinh một đánh giá toàn diện về bố cục và văn học. Học sinh sẽ đọc từ
nhiều thể loại bao gồm thơ, truyện ngắn, kịch và tiểu thuyết như là một giới thiệu về văn học. Học sinh sẽ được khuyến
khích viết thử trên các tạp chí để thuyết phục về nội dung được đề cập trong khóa học. Đồng thời, các em sẽ tập trung
vào các kỹ thuật nghiên cứu để soạn thảo ra một bài viết, văn bản thông tin.

Tiếng Anh GHS I - Lớp 10
Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học sinh một đánh giá toàn diện về bố cục của một tác phẩm và văn học.
Các em sẽ đọc các thể loại bao gồm thơ, truyện ngắn, kịch và tiểu thuyết. Học sinh sẽ viết bài báo với các mục đích khác
nhau như thuyết phục, phân tích và thông báo bằng cách sử dụng các kỹ thuật nghiên cứu.

Tiếng Anh GHS II - Lớp 11
Khóa học này sẽ cung cấp cho học sinh một nền tảng về viết, từ vựng, văn học và kỹ năng nói chuyện. Học sinh sẽ
nghiên cứu các yếu tố của văn học thế giới bằng cách khám phá các văn bản cổ đại, tìm hiểu về các nền văn hóa nước
ngoài và mở rộng hiểu biết về thế giới hiện đại. Học sinh sẽ làm việc về mặt kỹ năng giao tiếp bao gồm kiểm soát giọng
nói và cơ thể, tổ chức, nghiên cứu và thuyết trình với việc tập trung vào các yếu tố cơ bản của kỹ năng nói chuyện trước
công chúng.

Tiếng Anh GHS III - Lớp 12
Khóa học này được thiết kế cho những học sinh đang có kế hoạch theo học đại học sau khi tốt nghiệp. Cũng như các lớp
dự bị đại học trước đây, Tiếng Anh 11-CP sẽ nhấn mạnh các kỹ năng đọc, viết và nghe. Học sinh sẽ nghiên cứu văn bản
thông tin và thuyết phục, và sẽ tập trung sự chú ý vào phân tích văn học. Bài kiểm tra tiểu luận và câu trả lời ngắn sẽ
được đưa ra một cách thường xuyên. Văn học Mỹ sẽ được nghiên cứu theo trình tự thời gian từ các tác phẩm của người
Mỹ bản địa cho đến ngày nay. Học sinh sẽ được yêu cầu đọc và thảo luận về Macbeth. Đồng thời học từ vựng dựa trên
các tác phẩm được đưa ra để chuẩn bị cho kỳ thi SAT. Sự tương tác và thảo luận của học sinh trên lớp là những điều
quan trọng cho khóa học này.

KHOA HỌC XÃ HỘI
Lịch sử thế giới - Lớp 9
Trong khóa học này, học sinh sẽ đi vào một hành trình từ khi bắt đầu sơ khai đến thời Phục hưng, bao gồm từ thời tiền sử
lên đến năm 1500. Các em sẽ vượt thời gian, khám phá các mô hình kiểu mẫu quan trọng theo thời gian và địa điểm trên
khắp thế giới. Học sinh sẽ phát triển sự kết nối với ý nghĩa và cảm xúc. Khi các học sinh hiểu được lịch sử, các em sẽ phát
triển một sự hiểu biết rộng hơn và sâu hơn về thế giới của mình cùng những thách thức và vấn đề mà con người đối mặt.

Lịch sử Hoa Kỳ GHS I - Lớp 10
Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học sinh một đánh giá toàn diện về lịch sử Hoa Kỳ từ những lần di cư sớm
nhất của Kỷ băng hà đến khi kết thúc Thời đại Tái thiết. Học sinh sẽ tham gia vào các bài học sử dụng các kỹ năng lịch
sử sau đây: nghiên cứu, phân tích, giải thích và suy nghĩ nghiêm túc. Khóa học này là một điều kiện tiên quyết để học
môn Lịch sử Hoa Kỳ II.

Lịch sử Hoa Kỳ GHS II - Lớp 11
Môn học này được thiết kế để cung cấp cho học sinh một nền tảng toàn diện về Lịch sử Hoa Kỳ từ khoảng năm 1877 đến ngày
nay. Học sinh sẽ tìm hiểu các bước ngoặt lớn trong Lịch sử Hoa Kỳ bắt đầu bằng công nghiệp hóa, nhập cư và hiện đại hóa,
Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đại suy thoái, Thế chiến II, thời kỳ Mỹ nổi lên như một cường quốc thế giới và những thách
thức kéo dài đến thời hiện đại. Các vấn đề đương đại như toàn cầu hóa, phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, khủng bố và văn hóa
thế giới cũng sẽ là yếu tố phân tích Lịch sử Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn cốt lõi của bang Pennsylvania là khuôn khổ của lớp học này.
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GHS US Government - Grade 12
United States Government is a course which details the U.S. Constitution’s historical foundations, institutional design,
and the evolution of its interpretation via precedents set by events such as landmark cases or Presidential actions.
Processes, such as how a bill becomes a law, how the Constitution is amended, and how the Electoral College works,
will be understood by students. This course will also have the students the specific powers of this limited government,
the details of federalism, the specificity of the separation of powers, details of how processes work (impeachment,
Electoral College, amendment process, etc.), the political spectrum and various factions/parties, landmark case studies
and the ever-changing interpretation of the Constitution, the influence of interest groups, and how money affects the
motivations and policies of the government. Students will participate in lessons where they will be asked to utilize the
following history skills: study, analyze, interpret, and think critically.

SCIENCE
Keystone Biology - Grade 9
Biology utilizes an ecological approach to the study of interrelationships of plants and animals with their environment. Topics
covered include: population and community ecology, cellular theory, reproduction, development, genetics and evolution.

General Science I - Grade 10
This course will review and expand upon the concepts from Keystone Biology.
This course is designed to give students a comprehensive review of basic biology concepts and skills needed to be
successful on the Keystone Biology Exam. Students will read short summaries of topics, answer questions, take notes,
do supportive activities and be assessed with quizzes and a test at the end of each chapter.
Students will build a base of Keystone Biology vocabulary terms to help increase their understanding of biology concepts
and increase their problem solving skills in biology.
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Chính phủ Hoa Kỳ GHS - Lớp 12
Chính phủ Hoa Kỳ là khóa học mô tả chi tiết về nền tảng lịch sử, cơ cấu thể chế và sự phát triển của Hoa Kỳ bởi các
sự kiện mang tính bước ngoặt hoặc các hành động của Tổng thống. Các quy trình, ví dụ như cách một dự luật trở thành
luật chính thức, cách sửa đổi Hiến pháp và cách thức hoạt động của Đại cử tri sẽ được học sinh tìm hiểu. Khóa học này
cũng sẽ cung cấp cho học sinh cái nhìn về các quyền hạn cụ thể của chính phủ, các chi tiết về chủ nghĩa liên bang, tính
đặc thù của sự phân chia quyền lực, chi tiết về cách thức hoạt động của quá trình (luận tội, Đại học bầu cử, quy trình
sửa đổi, v.v.), chính trị và các phe phái / đảng phái khác nhau, nghiên cứu sự kiện mang tính bước ngoặt và sự thay đổi
của Hiến pháp, ảnh hưởng của các nhóm lợi ích và cách đồng tiền ảnh hưởng đến các động lực và chính sách của chính
phủ. Học sinh sẽ tham gia vào các bài học sử dụng các kỹ năng lịch sử sau đây: nghiên cứu, phân tích, giải thích và suy
nghĩ nghiêm túc.

KHOA HỌC
Sinh học đại cương - Lớp 9
Sinh học sử dụng cách tiếp cận sinh thái để nghiên cứu mối tương quan giữa thực vật và động vật với môi trường của chúng.
Các chủ đề bao gồm: dân số và hệ sinh thái, lý thuyết tế bào, sinh sản, phát triển, di truyền và tiến hóa.

Khoa học đại cương 1 - Lớp 10
Khóa học này sẽ xem xét và mở rộng dựa trên các khái niệm từ Sinh học đại cương.
Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học sinh một đánh giá toàn diện về sinh học, các khái niệm và kỹ năng
cần thiết để thành công trong kỳ thi Sinh học Keystone. Học sinh sẽ đọc các bản tóm tắt ngắn về các chủ đề, trả lời các
câu hỏi, ghi chú, thực hiện các hoạt động hỗ trợ và được đánh giá bằng các câu hỏi và bài kiểm tra ở cuối mỗi chương.
Học sinh sẽ xây dựng một cơ sở các thuật ngữ từ vựng Sinh học Keystone để giúp tăng hiểu biết về các khái niệm sinh
học và tăng kỹ năng giải quyết vấn đề của bản thân trong sinh học.
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Biology - Grade 11
The following is a list of 9 major content units that we will cover, and that are evaluated on the Biology Keystone Exam.
These units will give the students a solid knowledge base in the science of biology.
Unit 1: Life Traits / Homeostasis / Organization
Unit 2: Biochemistry
Unit 3: Cells
Unit 4: Cell Membrane
Unit 5: DNA
Unit 6: Cell Cycle
Unit 7: Genetics
Unit 8: Evolution
Unit 9: Ecology

MATHEMATICS
Foundations of Algebra - Grade 9
This course contains instruction in meaning, vocabulary, symbolism, use of sets, the structure of the several systems of
numbers that appear in Algebra, the laws operating systems in equations, identities, and inequalities and in computing
with algebraic expressions. Solving, graphing, and analyzing linear equations will also beintroduced. The course will
also contain a review of integer, fraction, and decimal operations. Deductive and inductive reasoning are also stressed
as well as test-taking strategies.

GHS Algebra I - Grade 10
This course contains instruction in meaning, vocabulary, symbolism, use of sets, the structure of the several systems of
numbers that appear in Algebra, the laws operating systems of equations, identities and inequalities, and in computing
with algebraic expressions. Deductive and inductive reasoning are also stressed.

GHS Geometry - Grade 11
This course contains instruction in vocabulary, properties, and applications of theorems for lines, triangles, polygons,
circles, and other Geometric concepts. Trigonometric ratios, three-dimensional figures, as well as two-column proofs
are also introduced.

GHS Algebra II - Grade 12
This course includes an in-depth study of a variety of functions. It prepares students for higher-level math classes of
Pre-Calculus, Calculus and CHS Statistics. It does this through seven units. A review of Algebra 1, Linear Functions,
Quadratic Functions, Higher Order Functions, Radical Functions, Exponential and Logarithmic Functions and Rational
Functions. It also teaches students how to use technology to apply these concepts.
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Sinh Học - Lớp 11
Sau đây là danh sách 9 nội dung chính sẽ đề cập và được đánh giá trong Bài kiểm tra Keystone Sinh học. Các nội dung
này giúp học sinh có một nền tảng kiến thức vững chắc về khoa học sinh học.
Bài 1: Đặc điểm cuộc sống / Cân bằng nội môi / Tổ chức
Bài 2: Hóa sinh
Bài 3: Tế bào
Bài 4: Màng tế bào
Bài 5: DNA
Bài 6: Chu kỳ tế bào
Bài 7: Di truyền học
Bài 8: Tiến hóa
Bài 9: Sinh thái học

TOÁN HỌC
Đại số cơ bản - Lớp 9
Khóa học này bao gồm các hướng dẫn về ý nghĩa, khái niệm, biểu tượng, sử dụng các tập hợp, cấu trúc hệ số của các số
xuất hiện trong Đại số, các hệ điều hành trong các dạng phương trình, đồng nhất thức, bất đẳng thức, và trong tính toán
với các biểu thức đại số. Việc giải, vẽ đồ thị và phân tích các phương trình tuyến tính cũng sẽ được giới thiệu. Khóa học
cũng xem xét về các hoạt động của số nguyên, phân số và thập phân. Các phương pháp quy nạp, suy diễn và lập luận
cũng được nhấn mạnh để sử dụng trong bài kiểm tra.

Đại số GHS I - Lớp 10
Khóa học này chứa hướng dẫn về định nghĩa, từ vựng, biểu tượng, sử dụng các tập hợp, cấu trúc của một số tập hợp số
xuất hiện trong Đại số, hệ điều hành các phương trình, đẳng thức, bất đẳng thức và trong tính toán các biểu thức đại số.
Lý luận suy diễn và quy nạp cũng được nhấn mạnh.

Hình học GHS - Lớp 11
Khóa học này chứa hướng dẫn về định nghĩa, tính chất và ứng dụng của các định lý cho đường thẳng, hình tam giác, đa
giác, hình tròn và các khái niệm hình học khác. Tỷ lệ lượng giác, số liệu ba chiều, cũng như chứng minh hai cột cũng
được giới thiệu.

Đại số GHS II - Lớp 12
Khóa học này bao gồm một nghiên cứu chuyên sâu về một loạt các chức năng. Chuẩn bị cho học sinh các lớp toán nâng
cao của Giải tích và Thống kê, thông qua bảy bài học: Đại số 1, Hàm tuyến tính, Hàm bậc hai, Hàm bậc cao hơn, Hàm
cấp tiến, Hàm số mũ và Hàm số logarit và Hàm phân thức. Khóa học cũng giúp học sinh biết cách sử dụng công nghệ
vào các khái niệm này.
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HEALTH AND PHYSICS EDUCATION
PE - Grade 9 to 11
Physical Education Studies contributes to the development of students’ physical, social and emotional growth. In this
course, students will learn about physiological, psychological and biomechanical principles, and apply these to analyse
and improve personal and group performances in physical activities. Throughout the course, students learn through
integrated written, oral and active learning experiences. The course also provides students with opportunities to develop
skills that will enable them to pursue personal interests and potential in physical activity as athletes, coaches, officials,
administrators / or volunteers.

FINE OR APPLIED ARTS
Art I - Grades 9
Art I is the first course in the series of Art classes students can take. Art experiences are provided for creativity and
awareness of basic tools and techniques. Basic artelements and principles are explored to improve skills and selfconfidence in several media. Project areas include painting, drawing, sculpture, ceramics, printmaking, calligraphy,
crafts, homework drawings, and art history. Students do not have to be great artists to succeed in Art I; however, students
must have the desire to do their very best.

ELECTIVES
Vietnamese - Grades 9
Students are immersed in the Vietnamese language, initiating and engaging in discussions and debates on topics of interest,
and responding to enquiries. They reflect on the cultural and linguistic appropriateness of their language use in interactions
and make necessary adjustments. They learn to interpret information and evaluate values and practices from diverse
perspectives and sources. They make connections with their own experiences to elaborate on and justify their point of view
on topical issues or to explain how values and attitudes have remained the same or changed over time. Learners produce a
range of texts, such as informative, narrative, descriptive, procedural or persuasive texts, for a variety of contexts, audiences
and purposes. Through their engagement with diverse texts and resources, students explore how cultural practices, concepts,
values and beliefs are embedded in texts and how language choices shape perspectives and meaning.

Manufacturing Systems - Grades 9 to 12
Manufacturing Systems is a course in which students analyze the technical systems, historical evolution and various types of
manufacturing. Students will examine the various inputs required for manufacturing, experience a variety of manufacturing
processes, produce and investigate manufacturing outputs and evaluate manufacturing impacts. They will participate in
the various aspects of research, development and problem solving as they identify, design and produce products in a
manufacturing technology laboratory. The students will gain skills in using sophisticated manufacturing technologies such
as: Computer Numerical Controlledmachines, Computer Integrated Manufacturing, and Rapid Prototyping utilizing 3-D
printing and Laser Cutting/ Engraving. A great emphasis will be placed on the development and design of products thus
utilizing the student’s creativity and problem solving skills.

Band 9 - 10
Band is designed to offer instruction on brass, woodwind, and percussion instruments. This class will focus on fundamentals
of instrumental music including scales, sonic/tonal exercises, articulation, rhythm, technique, and theory. Performance
opportunities will include solos and ensemble music as well as concerts. This class will require individual practice and after
school rehearsals to prepare for performances.

French - Grades 10
This course is designed to further develop students’ knowledge and understanding of the culture and the language of
French-speaking communities, providing them with opportunities to gain a broader and deeper understanding of French
and extend and refine their communication skills. The course focuses on the interrelationship of language and culture,
and equips students with the skills needed to function in an increasingly globalised society, a culturally and linguistically
diverse local community, and provides them with the foundation for life-long language learning. Relevant and engaging
tasks, delivered through a range of appropriate contexts and topics, develop literacy in the French language as well as
extend literacy development in English.
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SỨC KHỎE VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Giáo dục thể chất – Lớp 9 đến Lớp 11
Môn giáo dục thể chất góp phần vào sự phát triển của học sinh, tăng cường thể chất, xã hội và cảm xúc. Trong khóa
học này, học sinh sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc sinh lý, tâm lý, cơ học và áp dụng những nguyên tắc này để phân tích
và cải thiện hiệu suất cá nhân và nhóm trong các hoạt động thể chất. Trong suốt khóa học, học sinh học thông qua văn
bản, bằng lời nói và trải nghiệm. Khóa học cũng cung cấp cho học sinh cơ hội phát triển các kỹ năng giúp theo đuổi sở
thích cá nhân phát huy khả năng trong hoạt động thể chất như vận động viên, huấn luyện viên, quan chức, quản trị viên
/ hoặc tình nguyện viên.

NGHỆ THUẬT / NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG
Nghệ thuật I – Lớp 9
Nghệ thuật I là khóa học đầu tiên trong chuỗi các lớp Nghệ thuật. Trải nghiệm nghệ thuật giúp phát huy sự sáng tạo và
nhận thức về các công cụ và kỹ thuật cơ bản. Các nguyên tắc cơ bản được đưa ra để cải thiện kỹ năng và sự tự tin trong
truyền thông. Các lĩnh vực dự án bao gồm hội họa, vẽ, điêu khắc, gốm sứ, in ấn, thư pháp, thủ công, bản vẽ bài tập về
nhà và lịch sử nghệ thuật. Học sinh không bắt buộc phải thành công trong Nghệ thuật I; tuy nhiên, học sinh phải cố gắng
làm hết sức mình.

CÁC MÔN TỰ CHỌN
Tiếng Việt – Lớp 9
Học sinh trở nên thích thú với tiếng Việt, khởi xướng và tham gia vào các cuộc thảo luận và tranh luận về các chủ đề quan
tâm, và trả lời các câu hỏi. Học sinh phản ánh khả năng ứng dụng văn hóa và ngôn ngữ trong việc sử dụng ngôn ngữ của
mình trong các tương tác và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Các em học cách giải thích thông tin và đánh giá các giá
trị và thực tiễn từ các quan điểm và nguồn khác nhau. Học sinh tạo mối liên hệ với kinh nghiệm của bản thân để xây dựng
và chứng minh quan điểm về các vấn đề thời sự hoặc để giải thích cách các giá trị và thái độ vẫn giữ nguyên hoặc thay đổi
theo thời gian. Các em tạo ra một loạt các văn bản, chẳng hạn như văn bản thông tin, tường thuật, mô tả, thủ tục hoặc thuyết
phục, cho nhiều bối cảnh, khán giả và mục đích. Thông qua sự tìm hiểu về các văn bản và tài nguyên đa dạng, học sinh
khám phá cách thực hành văn hóa, khái niệm, giá trị và niềm tin thể hiện trong các văn bản cùng với cách lựa chọn ngôn
ngữ, hình thành quan điểm và ý nghĩa.

Hệ thống sản xuất - Lớp 9 đến 12
Hệ thống sản xuất là một khóa học trong đó học sinh phân tích các hệ thống kỹ thuật, tiến hóa lịch sử và các loại hình sản
xuất khác nhau. Học sinh sẽ tìm hiểu về các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, trải nghiệm nhiều quy trình sản xuất, đầu ra
sản xuất và đánh giá tác động của sản xuất. Các em sẽ tham gia vào các khía cạnh khác nhau của nghiên cứu, phát triển và
giải quyết vấn đề khi học sinh xác định, thiết kế và sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm công nghệ sản xuất. Học
sinh sẽ đạt được các kỹ năng sử dụng các công nghệ sản xuất tinh vi như: Máy tính điều khiển số máy tính, Sản xuất tích
hợp máy tính và Tạo mẫu nhanh sử dụng in 3-D và Cắt / khắc laser. Môn học nhấn mạnh vào việc phát triển và thiết kế các
sản phẩm do đó tận dụng sự sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Ban nhạc Lớp 9 - 10
Ban nhạc được thiết kế để cung cấp hướng dẫn về nhạc cụ bằng đồng, gỗ, và bộ gõ. Lớp học này sẽ tập trung vào các yếu
tố cơ bản của nhạc cụ bao gồm thang âm, phát âm, nhịp điệu, kỹ thuật và lý thuyết. Cơ hội biểu diễn sẽ bao gồm các bản
độc tấu và hòa tấu âm nhạc cũng như các buổi hòa nhạc. Lớp học này sẽ yêu cầu luyện tập cá nhân sau buổi học ở trường
để chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Tiếng Pháp - Lớp 10
Khóa học này được thiết kế để phát triển hơn nữa cho học sinh kiến thức và hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ của cộng
đồng nói tiếng Pháp, mang đến cơ hội để hiểu biết sâu hơn về tiếng Pháp, mở rộng và hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp.
Khóa học tập trung vào mối liên hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, và trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để hoạt
động trong một xã hội ngày càng toàn cầu hóa, một cộng đồng địa phương đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, tạo nền tảng
cho việc học ngôn ngữ một cách lâu dài. Các bài tập đặt trong bối cảnh và chủ đề phù hợp, phát triển khả năng đọc viết
bằng tiếng Pháp cũng như mở rộng phát triển khả năng đọc viết bằng tiếng Anh.
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Introducion to Computer Programming JAVA - Grades 9 to 12
The focus of this course is an introduction to problem analysis and the development of algorithms and computer programs
in a modern high-level language. The first semester is an introductory phase into the Java language. Programming
fundamentals, control.flow, methods, arrays, objects, and reading and writing files will be explored.
The second semester is a transition into “real” programming utilizing the Java Development Kit and the Eclipse programming
environment. Students will learn how to utilize Java by creating Apps for phones and tablets. The JDK is an easy-to-use
teaching environment for the Java language that facilitates the teaching of Java to first year students. Special emphasis has
been placed on visualization and interaction techniques to create highly interactive Apps that encourage experimentation
and exploration. The students will have the opportunity to earn 3 credits through the University of Pittsburgh.

Academic Support - Grades 11 and 12
This course is for students needing assistance with learning strategies, organizational skills, homework, and taking tests.

Engineering and Design - Grades 10 to 12
Engineering and Design will offer students the opportunity to understand and apply knowledge and skills required to
create and transform ideas and concepts into a product that satisfies specific customer requirements.
Students will experience and utilize engineering principals in the creation, synthesis, iteration and presentation of design
solutions. Students will coordinate and interact in authentic ways to produce the form, fit and functionwith appropriate
models to completely define a product. Both independent and collaborative work will becarefully analyzed as students
perform within an authentic engineering enterprise environment. This course focuses on how engineers apply their
creativity, resourcefulness, mathematical, scientific and technicalknowledge and skills in the creation or refinement of
technological products/systems. Students research,develop, test, and analyze engineering designs using criteria such as
design effectiveness, public safety, human factors, and ethics. A key approach will be to continue the employment of a
sophisticated equipment that will include: Laser Engraving and Cutting, 3-D Printing, Robotics, Computer Numerical
Control and Rapid Prototyping, Vinyl Sign Cutting, and Computer Aided Design. This equipment, along with the
incorporation ofthe iterative design and development process, will be utilized to solve authentic engineering tasks.

Community Service - Grades 11 and 12
GHS values community service and offers academic credit through participation in the Students Offering Service (SOS)
program. The service experience can be done within or outside the school and during and/or after school hours. Students
may earn this one-time credit by completing 60 hours of volunteer work within one (1) school year.

Ceramic I – Grade 12
This is an introductory course for students who have had little or no experience working with clay, four (4)basic clayforming techniques will be introduced: pinch, modeling, coil and slab. Emphasis will be on the handbuilding techniques
and the history of ceramics, including different artists and art styles. Projects focus/emphasize one hand building
technique at a time. Students will also learn a variety of decorative techniques including glazing and acrylic painting
their wares. Students will also have an opportunity to throw on the pottery wheel. Although there is a strong emphasis
on ceramics, occasional use of different materialsmay be used to create three-dimensional sculptures. Students will also
learn basic drawing and painting skills.
Because this is a hands-on course, attendance is very important.

Yearbook Journalism - Grade 12
In this course students define their roles as members of the yearbook staff. Students will understand, practice and
learn skills necessary in conceptualizing reporting, writing, planning photographs, using software packageson a desktop
publishing system, and producing a yearbook. The content of the course uses a variety of texts and the hands-on
production of the book for printing.
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Giới thiệu về lập trình máy tính JAVA - Lớp 9 đến 12
Trọng tâm của khóa học này là giới thiệu về phân tích vấn đề và phát triển các thuật toán và chương trình máy tính bằng
ngôn ngữ cấp cao hiện đại. Học kỳ đầu tiên giới thiệu về ngôn ngữ Java, lập trình cơ bản, phương thức, mảng, đối tượng,
và đọc và ghi tệp.
Học kỳ thứ hai là một quá trình chuyển đổi sang lập trình “thực” sử dụng Bộ công cụ phát triển Java và môi trường lập
trình Eclipse. Học sinh sẽ học cách sử dụng Java bằng cách tạo Ứng dụng cho điện thoại và máy tính bảng. JDK là một
môi trường giảng dạy dễ sử dụng cho ngôn ngữ Java, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy Java cho học sinh năm
thứ nhất. Đặc biệt chú trọng vào các kỹ thuật tương tác và trực quan để tạo ra các Ứng dụng tương tác cao nhằm khuyến
khích người dùng thử nghiệm và khám phá. Học sinh sẽ có cơ hội có được 3 tín chỉ thông qua Đại học Pittsburgh.

Hỗ trợ học tập - Lớp 11 và 12
Khóa học này dành cho học sinh cần hỗ trợ về chiến lược học tập, kỹ năng tổ chức, bài tập về nhà và làm bài kiểm tra.

Kỹ thuật và Thiết kế - Lớp 10 đến 12
Kỹ thuật và Thiết kế sẽ cung cấp cho học sinh cơ hội để hiểu và áp dụng kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo và biến
các ý tưởng và khái niệm thành một sản phẩm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Học sinh sẽ trải nghiệm và sử dụng các kỹ thuật quan trọng trong việc tạo, tổng hợp, lặp lại và trình bày các giải pháp
thiết kế. Học sinh sẽ phối hợp và tương tác theo những cách xác thực để tạo ra các mô hình phù hợp để định hình một
sản phẩm. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm sẽ được phát huy một cách tuyệt vời khi học sinh thực hiện trong
môi trường doanh nghiệp kỹ thuật đích thực. Khóa học này tập trung vào cách các kỹ sư áp dụng sự sáng tạo, tháo vát,
toán học, khoa học, kỹ thuật và kỹ năng của mình trong việc tạo ra hoặc hoàn thiện các sản phẩm / hệ thống công nghệ.
Học sinh nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và phân tích các thiết kế kỹ thuật bằng các tiêu chí như hiệu quả thiết kế,
tính an toàn cho cộng đồng, yếu tố con người và đạo đức. Cách tiếp cận chính sẽ sử dụng thiết bị như: Khắc và cắt Laser,
In 3-D, Robotics. Điều khiển số máy tính và Tạo mẫu nhanh, Cắt vinyl, và Thiết kế hỗ trợ máy tính. Thiết bị này, cùng
với sự kết hợp của quá trình thiết kế và phát triển lặp lại, sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Dịch vụ cộng đồng - Lớp 11 và 12
GHS coi trọng dịch vụ cộng đồng và tính tín chỉ thông qua việc tham gia chương trình Dịch vụ học sinh (SOS). Trải
nghiệm dịch vụ có thể được thực hiện trong hoặc ngoài trường và trong và / hoặc sau giờ học. Học sinh có thể có số tín
chỉ này bằng cách hoàn thành 60 giờ làm việc tình nguyện trong vòng một (1) năm học.

Gốm sứ I - Lớp 12
Đây là một khóa học giới thiệu cho những học sinh có ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc với đất sét, bốn (4) kỹ
thuật tạo đất sét cơ bản sẽ được giới thiệu: nhúm, mô hình, cuộn và tấm. Tập trung vào kỹ thuật xây dựng và lịch sử của
gốm sứ, bao gồm các phong cách nghệ thuật khác nhau. Các dự án tập trung / nhấn mạnh một kỹ thuật xây dựng gốm
bằng một tay. Học sinh cũng sẽ học được nhiều kỹ thuật trang trí bao gồm cả kính và sơn acrylic. Các em cũng sẽ có cơ
hội thực hành gốm sứ. Mặc dù tập trung vào gốm sứ, tuy nhiên các em sẽ sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các
tác phẩm điêu khắc ba chiều. Học sinh cũng sẽ học các kỹ năng vẽ cơ bản.
Bởi vì đây là một khóa học thực hành, học sinh cần tham gia đầy đủ vào các giờ học.

Báo chí (Kỷ yếu) - Lớp 12
Trong khóa học này, học sinh xác định vai trò là thành viên trong nhóm tạo ra cuốn kỷ yếu. Học sinh sẽ hiểu, thực hành
và học các kỹ năng cần thiết trong việc khái niệm hóa báo cáo, viết, lên kế hoạch cho các bức ảnh, sử dụng các phần
mềm trong một hệ thống xuất bản trên máy tính và tạo ra một cuốn kỷ yếu. Nội dung của khóa học sử dụng nhiều loại
văn bản và in ấn để xuất bản.
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Kindergarten Campus
260 Dien Bien Phu St., Ward 7, Dist. 3, HCMC
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