High School Transition
Class of 2022!
◦Student and Parent Concerns
◦Measuring Success
◦Important Terms
◦Graduation Requirements

Chuyển tiếp lên Trung học
Năm 2022!
◦
◦
◦
◦

Những mối quan tâm của Ba mẹ và học sinh
Đo lường sự Thành công
Những kỳ học quan trọng
Những yêu cầu để tốt nghiệp

Transitioning to High School
Parent Concerns
Student Concerns
◦ Good Education
◦ Friends / Relationships
◦ Communication with
◦ Keeping up with
my child
schoolwork
◦ Negative Peer Pressure ◦ Good Education
/ Safety

Transitioning to High School from Middle School can be scary for parents and students. Parents
concerns are not the same as student concerns. Friends become more influential in this age
group and you may find that your children push you away. This is a normal part of their
development as they move toward independence.
Unless your child is new to TAS, the environment is the same but the expectations can be very
different. Students are expected to begin showing more personal responsibility - for their
belongings, their behavior and managing schoolwork. Parents can help by giving them sheltered
choices. When students fail to meet expectations, allow them to find their own solutions and
encourage them to communicate with their teachers and other adults. By dealing with the
consequences of our choices, failures or behavior, we become better people.
Việc chuyển tiếp lên Trung học từ Cơ sở có thể là điều đáng lo lắng đối với phụ huynh và cả các
em học sinh. Những mối quan tâm của ba mẹ không giống với của các em. Ở vào độ tuổi này
bạn bè trở nên cần thiết và Quý vị có thể thấy là các con xa cách mình hơn. Đây là bình thường
và là một phần trong sự trưởng thành của các em vì các em độc lập dần.
Trừ phi học sinh mới vào TAS, có thể môi trường thì giống nhau nhưng những mong đợi thì
hoàn toàn không. Học sinh được mong mỏi trở nên tránh nhiệm – đối với những đồ vật cá
nhân, cách hành xử và việc quản lý bài làm về nhà. Các bậc Phụ huynh có thể giúp bằng việc
cung cấp cho các em những lựa chọn đã được gạn lọc. Khi các em không đạt được những mong
mỏi, cho phép các em tìm những giải pháp của riêng mình và khuyến khích các em trao đổi với
các giáo viên và những người lớn khác. Bằng cách thương lượng với những bước kế tiếp của các
lựa chọn của chúng ta, thất bại hoặc đối mặt, chúng ta trở nên là những người tốt hơn.

Academic
Habits
◦ Time management
◦ Study habits
◦ Goal setting
◦ Communication

Well Being
Habits
◦ Sleeping and Eating
◦ Thought patterns
◦ Social interactions
◦ Communication

•Talk to your teacher or counselor
•Be organized
•Set goals – short term vs. long term goals
•Self-motivation
•Know your strengths and areas that need improvement
•Start thinking about your career interests

What is a “credit”??
A credit is earned for completing a course
with a passing grade.
60% is the standard for passing
Students will earn one credit over 2
semesters in most classes; for example, 2
semesters of English, Math or Science is
equal to one credit.

“Tín chỉ” là gì??
Khi hoàn thành một môn học và đạt đủ số điểm tức đạt Tín chỉ.
Điểm đạt của một môn học là 60%
Ở hầu hết các môn học, học sinh sẽ đạt một tín chỉ cho cả 2 học kỳ; ví dụ, 2 học kỳ của môn
Tiếng Anh, Toán hoặc Khoa học sẽ đạt một tín chỉ.

TAS Graduation Requirements
Subject
English
Math
Science
Social Studies
World Language (3 consecutive years)
Creative Arts (Art/Drama/Music)
Information & Communication Tech (ICT)
Physical Education
Health
Electives

Total Credits Required

Credits
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.00
1.50
0.50
3.00

25.00

Những yêu cầu cho việc tốt nghiệp của TAS
Môn học
Tiếng Anh
Toán
Khoa học
Xã hội học
Ngôn ngữ Thế giới (3 năm liên tiếp)
Sáng tạo Nghệ thuật (Nghệ thuật/Kịch/Âm nhạc)
Công nghệ Thông tin & Viễn thông (ICT)
Giáo dục Thể chất
Sức khỏe
Các môn tự chọn

Tổng số tín chỉ cần

Số tín chỉ
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,50
0,50
3,00

25,00

What is a GPA and Why is it
important?
Grade Point Average is the single number that represents
students’ high school grades in total.
Students will apply for college with the GPA that they earn at the
end of their Junior (G11) year.
- All 4 years of high school count
- It is difficult to raise a low GPA
- If GPA is a problem,
There are always solutions

Students should have realistic university goals. Check school’s acceptance rates and average
student GPA/SAT scores. Niche.com is a good way to browse this information. Big Future is a
College Board website that helps students research careers and universities
https://bigfuture.collegeboard.org/
Thế nào là Điểm Trung bình và Tại sao lại quan trọng?
Điểm Trung bình đơn giản là con số thể hiện tổng các điểm số của học sinh Trung học
Vào cuối năm của lớp 11 học sinh sẽ gửi điểm trung bình của em cho trường Đại học
- Điểm của cả 4 năm Trung học đều sẽ được tính
- Khó mà nâng điểm trung bình thấp
- Nếu Điểm Trung bình có vấn đề, sẽ luôn có giải pháp
Các em nên hiểu rõ các mục tiêu cho việc vào Đại học. Tìm hiểu những tiêu chuẩn tuyển sinh
của các trường và điểm trung bình GPA/SAT. Niche.com là trang hay để tìm thông tin. Big Future
là trang của hàng loạt các trường Đại học giúp học sinh tìm việc –
https://bigfuture.collegeboard.org/

GPA Conversions
Grade

Description

Conversion

93 - 100

Excellent

4.8

90 - 92

Very Good

4.44

80 – 89

Good

3.24 – 3.96

70 - 79

Average

2.04 – 2.76

Quy đổi Điểm Trung bình
Điểm

Diễn giải

Quy đổi

93 – 100

Xuất sắc

4.8

90 – 92

Giỏi

4.44

80 – 89

Khá giỏi

3.24 – 3.96

70 – 79

Trung bình

2.04 – 2.76

Standardized Tests
PSAT – Preliminary SAT. Given in the 10th and the 11th grades
at TAS

SAT or ACT – Test widely used for University admissions.
IELTS, TOEFL or PTE – English Language level testing for
University admissions

Students and parents should not worry too much at this stage about Standardized Testing. The
priority is school subjects.
Các bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa
PSAT – Bài kiểm tra đầu vào của SAT. Dành cho học sinh các khối 10 và 11 tại TAS
SAT hoặc ACT – Bài kiểm tra mang diện rộng cho việc tuyển sinh vào Đại học
IELTS, TOEFL hoặc PTE – Bài kiểm tra trình độ Anh văn cho việc tuyển sinh vào Đại học
Phụ huynh và các em học sinh ở vào giai đoạn này không cần phải lo lắng nhiều về Bài kiểm tra
Tiêu chuẩn hóa. Ưu tiên hơn cả là các môn học tại trường.

What Now?
Checklist. It’s not too early to plan for the future. Begin by…
- Maintaining Good Grades
- Ask for help when you need it
- Look for opportunities to learn and grow
Summer Study programs
Community Service
- Keep a Balance of Activities
◦ Do things you enjoy: music, art, sports......

Outside test prep and classes are fine, but please prioritize. Balance is key and if your student is
struggling in a class, time is best spent on improving grades rather than studying for the IELTS or
SAT. GPA will not factor in how well they do on outside tests.
Involvement in sports, arts activities and community service is important. Universities want to
know that students have many interests.
Giờ thì phải làm sao?
Danh sách cần làm. Không quá sớm để lên kế hoạch cho tương lai.
Khởi đầu bằng việc…
- Giữ vững những điểm số cao
- Tìm sự giúp đỡ khi cần
- Tỉm các cơ hội để học và vươn lên
Các chương trình học hè
Phục vụ Cộng đồng
- Giữ cân bằng các hoạt động
Làm những điều mình yêu thích: âm nhạc, hội họa, thể thao ….
Các lớp học và thi bên ngoài đều tốt, nhưng hãy đạt sự ưu tiên. Cân đối là cần thiết và nếu các
em gặp khó khăn trong việc học, thì thời gian nên được dành để cải thiện điểm số trong lớp hơn
là IELTS hoặc SAT. Điểm trung bình (GPA) sẽ không góp phần trong việc các em làm tốt những
điều đó.
Tham gia thể thao, hoạt động nghệ thuật và phục vụ cộng đồng là quan trọng.
Các trường Đạo học muốn biết về đam mê/sở thích của các em.

