Các Chọn lựa môn Toán cấp Phổ thông
Chương trình học Toán Cốt lõi SFUSD được thiết kế cho tất cả học sinh để đạt được các Tiêu chuẩn Cốt lõi
Thông thường Tiểu bang (CCSS) cho môn Toán học. Các lộ trình đa dạng cung cấp tất cả học sinh cơ hội để giải
thích hợp lý toán học chặt chẽ theo các cách sáng tạo, tương tác và có liên quan.
Để tốt nghiệp SFUSD, học sinh được yêu cầu hoàn tất CCSS Đại số 1, CCSS Hình học và CCSS Đại số 2 (hay
một lớp tích hợp cả Đại số 2 và Trước Số học).
Chúng tôi khuyên học sinh hoàn tất các môn học theo yêu cầu trước khi vào lớp 12, nhờ đó các em có lựa chọn
để đăng ký vào các môn học toán khác trong lớp 12. Thứ tự môn học được đề nghị này cung cấp cho học sinh
cơ hội hợp lý nhất để học toán phù hợp với cấp lớp một cách sâu sắc, và cả sự nghiêm túc cùng với phát triển
thích hợp.

Trình tự Môn học Được đề nghị

Các lựa chọn học nhanh có sẵn cho các học sinh lớp 9 và 10. Cả hai chọn lựa này liên quan tới các học sinh
“tăng gấp đôi,” hay lấy hai môn toán đồng thời.

Tăng gấp đôi trong lớp 10

Tăng gấp đôi trong lớp 9

Nếu bạn muốn thực hiện một trong các chọn lựa học nhanh nêu trên, chúng tôi khuyến khích bạn thảo luận thời
khóa biểu môn học của bạn với người tư vấn tại trường hay hiệu trưởng.
Cho các học sinh vào lớp 9 đã hoàn tất môn CCSS Đại số I và vượt qua nó với điểm C trở lên, SFUSD cung cấp
một bài Kiểm tra Xác nhận Toán học (MVT). Nếu một học sinh đậu kỳ kiểm tra này, các em có thể đăng ký vào
CCSS Hình học lớp 9.
Xin xem trang mạng bên dưới để biết thêm thông tin.
Các Tiêu chuẩn Cốt lõi Thông thường Tiểu bang cho toán học: www.corestandards.org/Math
Thứ tự môn học của SFUSD và các chọn lựa học nhanh: www.sfusdmath.org/high-school-pathways
Kiểm tra Xác nhận Toán học: www.sfusdmath.org/MVT
Các nguồn tài nguyên về toán học cho phụ huynh và học sinh: www.sfusdmath.org

