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Lớp Tốt Nghiệp 2023
NĂM LỚP CHÍN ĐẦU TIÊN: 2019–2020

Nhìn Tổng Quát Những Điều Kiện Tốt Nghiệp MCPS
TIỂU BANG MARYLAND CHẤP THUẬN MỘT VĂN BẰNG cho tất cả các học sinh tốt nghiệp trung học cấp III, dựa trên sự hoàn 
thành tốt đẹp bốn phạm vi điều kiện: ghi danh, tín chỉ môn học, dịch vụ học vấn học sinh (SSL), và các bài thẩm định của Maryland. 
Học sinh phải hoàn tất bốn năm sau Lớp 8 một cách thỏa đáng để đạt điều kiện về ghi danh.  Tất cả những điều kiện khác được tóm 
tắt trong bảng dưới đây. Yêu cầu tham khảo MCPS Course Bulletin - Tập San Môn Học trên mạng cho 2019–2020 tại coursebulletin.
montgomeryschoolsmd.org/Home/PlanningTools hay thảo luận với thầy cố vấn tại trường để biết thêm thông tin.

TÍN CHỈ MÔN HỌC
ANH VĂN 4 tín chỉ

MỸ THUẬT 1 tín chỉ  chỉ định (FA). Các khóa học về nghệ thuật, khiêu vũ, kịch/ca kịch và âm nhạc mà đáp ứng các điều 
kiện FA được chỉ định trong tập san khóa học.

GIÁO DỤC Y TẾ 0.5 tín chỉ

TOÁN

4 tín chỉ, bao gồm 1 trong chương trình giảng dạy về toán đại số, phù hợp vớ Môn Thẩm Định Trung Học Cấp 
III Maryland cho toán đại số hay 1 hay nhiều tín chỉ trong các môn học toán tiếp theo mà Đại số là điều kiện tiên 
quyết, và 1 với giảng dạy về hình học, phù hợp với nội dung tiêu chuẩn về hình học. 

ĐIỀU KIỆN CỦA TIỂU BANG CHO CÁC HỌC SINH TỐT NGHIỆP VÀO NĂM 2018 VÀ SAU ĐÓ: Các học sinh 
tốt nghiệp vào năm 2018 và sau đó phải ghi danh trong một giáo trình toán mỗi năm tại trung học cấp III. Điều này 
sẽ đưa đến kết quả là các học sinh có nhiều hơn 4 tín chỉ toán để tốt nghiệp. 

THỂ DỤC 1 tín chỉ

KHOA HỌC 
 

3 tín chỉ Các Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Kế (NGSS), bao gồm 1 tín chỉ khoa học đời sống (BC) và 
1 tín chỉ khoa học vật lý (PC). Các môn học thỏa mãn điều kiện này được chỉ định trong tập san môn 
học.

XÃ HỘI HỌC 3 tín chỉ, 1 tín chỉ Lịch Sử Hoa Kỳ; 1 tín chỉ Lịch Sử Thế Giới; và 1 tín chỉ Chính Quyền Quốc gia, Tiểu bang, 
và Địa phương.

GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ (TE) 1 tín chỉ được chỉ định TE. Các môn học thỏa mãn điều kiện này được chỉ định trong tập san môn học. Các 
môn học Kỹ Thuật Cấp Cao (AT) không thỏa mãn điều kiện môn học TE.

NHIỆM Ý
Những tín chỉ cần có thêm để 
tốt nghiệp có thể đạt được với 1 
trong ba chọn lựa sau đây 

CHỌN LỰA 1 CHỌN LỰA 2 CHỌN LỰA 3
2 tín chỉ trong môn ngoại ngữ thế giới, 
mà có thể bao gồm Ngôn Ngữ Dấu Hiệu 
Tay của Mỹ VÀ 2.5 tín chỉ trong các 
môn học nhiệm ý

2 tín chỉ trong giáo dục Kỹ thuật 
Cấp cao VÀ 2.5 tín chỉ trong các 
môn nhiệm ý 

Các môn học TE không được tính là tín 
chỉ AT.

Hoàn thành chương trình 
học được tiểu bang chấp 
thuận (POS) VÀ tối thiểu 
0.5 tín chỉ trong các khóa 
học chọn lọc hay nhiều hơn 
tùy thuộc vào POS

DỊCH VỤ HỌC VẤN HỌC SINH (SSL)
DỊCH VỤ HỌC VẤN HỌC SINH 
(SSL)

75 giờ dịch vụ học vấn học sinh
Các điều kiện SSL được chia theo tỷ lệ cho học sinh ghi danh tại MCPS lần đầu tiên sau Lớp 6.

CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH TOÀN DIỆN MARYLAND (MCAP) 
ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH TRUNG HỌC CẤP III ( HSA)1,2,3

Các điều kiện thẩm định có thể được Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) thay đổi.

ĐẠI SỐ 1

Tín chỉ môn học đạt được trong Toán Đại số 1 VÀ
• Đậu môn thi Toán Đại số 1 trước năm 2019–2020, HAY
• Thi môn thi Toán Đại số 1 trong năm 2021-2022, HAY
• Nếu đã đậu khóa học Đại số 1 trong năm 2019–2020, sự miễn trừ vì COVID được áp dụng để đáp ứng điều kiện thẩm định.  

Không cần phải thử nghiệm thêm.

ANH VĂN 10 Tín chỉ môn học đạt được trong Anh văn 10 hay tương đương, hay ESOL 10 cho ELs VÀ
• Thi môn thi Ngôn Ngữ Anh Văn/Biết Đọc-Viết 10

CHÍNH QUYỀN
Tín chỉ môn học đạt được trong Chính Quyền Quốc Gia, Tiểu Bang và Địa Phương hay tương đương, VÀ
• Thi môn thi Chính Quyền, HAY
• Nếu đã đậu khóa học Chính quyền Quốc gia, Tiểu bang và địa phương trong năm 2019–2020 hay 2020–2021, sự miễn trừ vì 

COVID được áp dụng để đáp ứng điều kiện thẩm định.  Không cần phải thử nghiệm thêm.

KHOA HỌC • Thi Môn Thẩm Định Khoa Học Tích Hợp Maryland
1 Môn Thi Thay Thế: Học sinh đạt các điểm đủ điều kiện cho các bài thi thay thế (AP/IB) sẽ hội đủ điều kiện MCAP HSA trong phạm vi nội dung này.
2  Chuyển Tín Chỉ: Các học sinh chuyển trường từ bên ngoài các trường công lập Maryland có thể đủ điều kiện để hội đủ một số điều kiện trong phạm vi nội dung MCAP HSA với tín chỉ 

được chuyển.
3 miễn trừ COVID được áp dụng trong năm 2019–2020 hay 2020–2021.
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