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Tú Tài Quốc Tế là gì?

Tú Tài Quốc Tế ® hay International Baccalaureate ® (IB) là một quỹ giáo dục bất vụ
lợi, được thúc đẩy bởi mục tiêu của nó là đặt trọng tâm vào học sinh. Được thành
lập năm 1968, IB hiện làm việc với 3,182 trường học trong 153 quốc gia để phát triển
và cung cấp bốn chương trình đầy thách thức cho trên một triệu học sinh từ 3 đến 19
tuổi. Các chương trình này phát triển những kỹ năng trí tuệ, cá nhân, tình cảm, và
xã hội trong tất cả các học sinh, chuẩn bị cho các em sống, học tập và làm việc trong
một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng. Để có thêm thông tin về IB và các chương
trình, xin xem trang mạng của tổ chức www.ibo.org.

IB tại Trường Trung Học Cấp III Richard Montgomery
Chương trình IB tại trường Trung Học Cấp III Richard Montgomery (RMHS) được
thành lập vào năm 1987 như là một chương trình giáo khoa toàn quận cho các học
sinh có nhiều năng lực học tập và quyết tâm cao, có hứng thú theo đuổi các giáo
trình khắt khe chuẩn bị cho đại học. Chương trình này đã tiến triển thành một
chương trình Văn Bằng IB lớn nhất tại Quận Montgomery, và tiếp tục cung cấp một
trải nghiệm học tập IB được toàn quốc công nhận.
Các học sinh hoàn tất thành công chương trình này được nhận một văn bằng của
MCPS và văn bằng Tú Tài Quốc Tế (IB) được quốc tế công nhận. Nhiều học sinh
biểu lộ sự thành thạo trong ngôn ngữ chọn lựa của các em và do đó đạt Bằng Song
ngữ từ IBO.

Tiến trình tuyển chọn như thế nào?

Ủy ban sàng lọc kiểm điểm tất cả các đơn đăng ký với sự cứu xét thận trọng, và tuyển
chọn các học sinh dựa trên các điểm số trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa, các lời đề nghị của
giáo viên, điểm học, và những bằng chứng về động lực học tập.

Ai có thể đăng ký?

Các học sinh Lớp 8 có thể đăng ký nếu các em đạt những điều kiện sau đây:
▲

Thường trú tại Quận Montgomery.

▲

Đã theo học ít nhất là lớp Toán Đại số 1.

▲

Đã theo học ít nhất là trình độ I tiếng Tây Ban Nha, Pháp, hay Trung Hoa hay
là song ngữ với một trong những ngôn ngữ này.

Chương trình giảng dạy
Magnet và IB là gì?

Kiểu mẫu chương trình Các
Năm Giữa IB được cung
ứng cho các học sinh Lớp
9 và 10 như là sự chuẩn
bị cho chương trình hai
năm Văn Bằng Tú Tài
Quốc Tế ở các Lớp 11 và
12. Các học sinh magnet
bắt buộc phải lấy Anh
Văn, một Ngoại Ngữ
Thế Giới, Khoa Học Xã
Hội, Khoa Học, và Toán,
cũng như chọn từ một
phần bổ sung các môn nhiệm
ý. Các chủ đề và cơ sở chương
trình giảng dạy IB được tích hợp
trong chương trình giảng dạy cho hai
năm đầu tiên của Chương trình Magnet.
Cơ quan IBO định nghĩa một học sinh lấy Văn Bằng IB là một học sinh
ở Lớp 11 hay 12. Vì vậy, trong hai năm
cuối của trung học cấp III, các
học sinh chuẩn bị đặc biệt
cho các kỳ thi IB và các
đòi hỏi của văn bằng.
Các giáo trình trong
các năm lớp 11 và
lớp 12 tiếp tục
nhấn mạnh khảo
sát, nội dung, kỹ
năng viết, óc suy
luận có phê phán,
và áp dụng các
khái niệm trong
sáu nhóm môn
học. Giáo trình Lý
Thuyết về Nhận
Thức, Sáng Tạo,
Hoạt Động, và Phục
Vụ (CAS) và Tiểu Luận
Mở Rộng hoàn tất chương
trình.

Các Kỳ Thi

Học sinh có thể thi IB Trình Độ Tiêu Chuẩn (SL) ở các Lớp 11 và
12 và Trình Độ Cao Đẳng (HL) ở Lớp 12. Bảng trình bày dưới đây
chỉ định trình độ học tập trong các môn học IB tại RMHS.
NHÓM

1
2

3

4

5
6

TRÌNH ĐỘ TIỂU CHUẨN

Tiếng Trung Hoa
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Lịch Sử
Nhân Chủng Học Xã Hội
Kinh Tế Học
Tâm Lý Học
Chính Trị Thế Giới
Sinh Học
Hóa Học
Vật Lý
Các Hệ Thống và Xã Hội
về Môi Trường
Toán
Nghiên Cứu Toán Học
Nghệ Thuật & Thiết Kế
Khoa Học Điện Toán
Phim Ảnh
Kịch Nghệ
Một nhóm thứ nhì 2, 3, hay 4

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Anh Văn
Tiếng Trung Hoa
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Song Ngữ
Lịch Sử

Sinh Học
Hóa Học
Vật Lý
Toán
Nghệ Thuật & Thiết Kế
Khoa Học Điện Toán
Phim Ảnh
Kịch Nghệ
Một nhóm thứ nhì 2, 3, hay 4

Những điều kiện cho văn bằng IB là gì?

Để được đủ điều kiện cho văn bằng IB, các học sinh phải đạt
những điều kiện sau đây một cách thành công trong các năm lớp
11 và 12 của các em:
▲
▲
▲

▲

Hoàn tất giáo trình và các điều kiện của IB.
Viết một Tiểu Luận Mở Rộng về một của các môn học IB.
Hoàn tất Môn Học Đặc Biệt của IB, Lý Thuyết về Nhận
Thức, một giáo trình được thiết kết để thúc đẩy kỹ năng suy
luận có phê phán.
Hoàn tất các hoạt động CAS được thiết kế để khuyến khích
học tập qua kinh nghiệm bên ngoài lớp học.

Thêm thông tin

Để thêm thông tin về chương trình Magnet Tú Tài Quốc Tế, xin
liên lạc với chúng tôi tại (301) 610-8100.
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