Thư thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về Chương trình Nâng cao

Thưa quý Phụ huynh/Người giám hộ,
Trong khuôn khổ của các chương trình College Board Advanced Placement (Xếp lớp Nâng cao),
International Baccalaureate (Tú tài Quốc tế) và Cambridge Assessment International Education (Giáo dục
Quốc tế của Cambridge), con quý vị sẽ được học một số môn cấp đại học phù hợp với chương trình giảng
dạy bắt buộc. Giáo viên sẽ sử dụng các tài liệu và phương tiện giáo dục để dạy theo các yêu cầu của môn
học và chương trình. Nếu tuân thủ chương trình giảng dạy, học sinh có thể tham gia kỳ thi cuối năm của
từng môn học cụ thể để lấy tín chỉ đại học, dựa theo thỏa thuận được nêu rõ ràng của Bộ Giáo dục Florida
(Điều 1007.23, Luật Florida) và các thỏa thuận với các trường đại học trên toàn nước Mỹ và toàn cầu.
Việc tham gia các chương trình Xếp lớp Nâng cao, Tú tài Quốc tế và Giáo dục Quốc tế của Cambridge có thể
có lợi khi nộp đơn cho Florida Bright Futures Scholarship Program (Chương trình Học bổng Tương lai Sáng
sủa của Florida) dựa theo Điều 1009.534 (1) (c), Luật Florida và Điều 1009.531 (3) (a), Luật Florida, với điều kiện
học sinh phải học đầy đủ chương trình giảng dạy và hoàn thành tất cả các yêu cầu. Hơn nữa, các chương
trình Xếp lớp Nâng cao, Tú tài Quốc tế và Giáo dục Quốc tế của Cambridge được các tổ chức này soạn ra
thông qua các ủy ban gồm giáo sư và chuyên gia giáo dục thuộc từng lĩnh vực. Các chương trình này
không phải do Hội Đồng Các Trường Orange County của Florida hoặc Các Trường Công Lập Orange County
(OCPS) tạo ra hoặc kiểm soát. Ngoài ra, OCPS không quyết định những chủ đề cấp đại học nào phù hợp cho
học sinh khi các em tham gia các chương trình Xếp lớp Nâng cao, Tú tài Quốc tế và Giáo dục Quốc tế của
Cambridge. Các tài liệu giảng dạy trong các chương trình này có thể có các tài liệu không phù hợp với học
sinh dưới 18 tuổi. Do đó, khi học sinh tham gia một chương trình, phụ huynh/người giám hộ không được
gán trách nhiệm cho OCPS, nhân viên và đại đại diện của OCPS khi có bất kỳ khiếu nại, thưa kiện gì, dựa
theo luật Florida và luật Liên bang, bao gồm, nhưng không giới hạn vào bản Tuyên ngôn về Quyền của Phụ
huynh (Chương 1014, Luật Florida), và khi các tổ chức Xếp lớp Nâng cao, Tú tài Quốc tế và Giáo dục Quốc tế
của Cambridge thực hiện các chương trình giảng dạy đó.
Ngoài ra, còn có chương trình Academic Dual Enrollment (Ghi danh học Song hành) là một chương trình
dồn dập cho phép học sinh ghi danh học các môn sau trung học, nếu học tốt, các em sẽ nhận cả tín chỉ
trung học lẫn sau trung học, đồng thời lấy bằng tốt nghiệp trung học, chứng chỉ nghề nghiệp, chứng chỉ
ngành, hoặc bằng tú tài hoặc bằng tương đương. Thông qua chương trình Ghi danh học Song hành, học
sinh cũng sẽ được học các môn cấp đại học theo Điều 1007.271, Luật Florida, và các môn được nêu trong
chương trình đào tạo cấp đại học của cơ sở giáo dục sau trung học và OCPS không tạo ra hoặc kiểm soát
các môn này.
Sự thành công của học sinh trong các Chương trình Nâng cao có thể hiệu quả hơn nữa nếu có sự tham gia
của phụ huynh/người giám hộ. Chúng tôi khuyến khích các gia đình OCPS tìm hiểu thêm về các Chương
trình Nâng cao bằng cách truy cập
www.ocps.net/departments/curriculum__and_digital_learning/advanced_studies.
Việc tham gia các Chương trình Nâng cao có tính cách tự nguyện. Nếu không muốn con mình tham gia các
Chương trình Nâng cao thì cha mẹ/người giám hộ phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho hiệu trưởng. Nếu quý
vị có câu hỏi hoặc thắc mắc cụ thể, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường của con quý vị.

