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CULTURAL BRIDGES TEAM

Xin chào quý vị độc giả,
Chương trình Cultural Bridges (Nhịp Cầu Văn Hóa) của chúng tôi 
được thành lập để giúp tất cả các gia đình điều hướng đến Học khu 
Issaquah và giúp quý vị cập nhật thông tin về các sự kiện và tạp chí 
được cung cấp bằng bảy ngôn ngữ.
Hướng Dẫn Gia đình này là tập hợp thông tin từ Học khu Issaquah 
dành cho các gia đình có con học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. 
Chúng tôi cũng xuất bản một tạp chí; quý vị có thể tìm một bản in 
tại văn phòng của bất kỳ trường nào trong số 26 trường trong học 
khu của chúng ta hoặc tải xuống tại đây: https://isfdn.org/cultural-
bridges-magazine/
Tôi cũng khuyên quý vị nên đọc tài liệu phát tay của học sinh, thường 
xuyên kiểm tra trang web của trường học mà con quý vị theo học và 
truy cập trang web dành cho hội PTSA / PTA của trường con quý vị.
Sau khi quý vị được thông báo về việc học của con mình, hãy tham 
gia và tham gia một cách tích cực! Như quý vị sẽ đọc ở trang 16, các 
trường học trong Học Khu của chúng ta rất may mắn được sự hỗ trợ 
của Tổ Chức Trường Học Issaquah và PTSA / PTA. Các tổ chức này 
tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống hàng ngày của học sinh và có 
nhiều cách quý vị có thể đóng góp. Nếu quý vị cần hỗ trợ để hiểu bất 
kỳ điều gì, vui lòng liên hệ với tôi. Tôi ở đây để giúp quý vị.
Năm học 2021-2022 là một năm học tuyệt vời!
Alicia Spinner
Quản Lý Tạp Chí Cultural Bridges
alicia@isfdn.org

là một chương trình của
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Issaquah Schools Foundation

Tạp chí Cultural Bridges, mọi quyền được bảo lưu. Tạp chí Cultural Bridges là một tạp chí cộng đồng miễn phí được phân phối tại địa phương và được trợ cấp bởi Tổ 
Chức Issaquah Schools Foundation. Sứ mệnh của nó là cung cấp cho độc giả cộng đồng của chúng ta thông tin sẽ làm phong phú thêm chất lượng cuộc sống của họ về 
các chủ đề như giáo dục, sức khỏe, dinh dưỡng, các sự kiện hiện tại và nền văn hóa đa dạng ở thành phố Issaquah. Cultural Bridges cho giáo dục không nhất thiết phải 
xác nhận hoặc đại diện cho quan điểm được thể hiện trong các bài báo và quảng cáo được tìm thấy trên tạp chí và không chịu trách nhiệm về thông tin, sản phẩm và 
dịch vụ mà các nhà quảng cáo của chúng tôi đã xuất bản. Một số phần của ấn phẩm này có thể là bản sao chép, bản dịch hoặc tái bản nếu được yêu cầu cho phép trước.
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Chào mừng quý vị đến với Học Khu Issaquah!
  
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc Hướng Dẫn Gia Đình 
Nhịp Cầu Văn Hóa của chúng tôi. Chúng tôi biết rất nhiều 
điều đã thay đổi trong vài năm qua với sự bùng nổ của đại dịch 
toàn cầu. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ thấy thông tin 
này hữu ích khi quý vị định hướng qua Học khu Issaquah.
 
Tự hào được hỗ trợ bởi Tổ chức Trường học Issaquah, chương trình Cầu nối Văn hóa là một nguồn tài nguyên 
quý giá cho phụ huynh, người giám hộ và học sinh trong các cộng đồng trường học Issaquah, Sammamish, 
Renton, Bellevue và Newcastle của chúng tôi.
 
Tại Tổ chức Trường học Issaquah, chúng tôi thúc đẩy sự thành công cho học sinh trên toàn học khu tại TẤT 
CẢ 26 trường học, tài trợ cho khoảng cách giữa những gì học khu cung cấp và những gì cần thiết để có trải 
nghiệm giáo dục đặc biệt cho con bạn.
 
BẠN là trung tâm của Quỹ! 80% tài trợ của chúng tôi đến từ các nhà tài trợ cá nhân như bạn! Tình nguyện của 
bạn cũng là điều làm nên thành công của các chương trình Foundation của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã tham 
gia với chúng tôi!
 
Với sự giúp đỡ của quý vị, Quỹ hỗ trợ các chương trình quan trọng bao gồm hỗ trợ học tập sau giờ học, các 
nhu cầu cơ bản của học sinh như ba lô và đồ dùng trong trường học Tools4School, hỗ trợ bữa ăn nhẹ và bữa 
trưa, diễn giả và hội thảo, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hành vi, câu lạc bộ STEM & robot, trợ cấp cho học sinh 
và giáo viên và hơn. Lòng hảo tâm của bạn với tư cách là một nhà tài trợ cho Quỹ đã làm cho những chương 
trình như thế này trở nên khả thi!
 
Tổ chức Trường học Issaquah là tổ chức Phi lợi nhuận 501C3 thực hiện gây quỹ và quyên góp bạn bè để hỗ trợ 
tất cả học sinh của học khu. Hợp tác với Học khu Issaquah, chúng tôi làm việc cùng với các trường học, các 
nhà giáo dục, tình nguyện viên, PTSA và các đối tác cộng đồng khác để thúc đẩy các nguồn lực giúp tất cả học 
sinh đạt được lời hứa về tiềm năng của mình. Chúng tôi cố gắng trở thành tổ chức thống nhất cho phép tiếp 
cận các cơ hội đặc biệt trên toàn học khu.
 
Chúng tôi chúc quý vị tất cả những điều tốt nhất cho năm sắp tới. Như mọi khi, Foundation đặt nhu cầu của 
sinh viên lên hàng đầu là liên tục tìm kiếm những ý tưởng đổi mới hoặc phản hồi từ bạn về cách chúng tôi có 
thể phục vụ sinh viên của quý vị tốt hơn. Trong hơn 34 năm, chúng tôi đã chứng minh được khả năng phục 
hồi, tháo vát, phù hợp và đã thích nghi với môi trường luôn thay đổi của chúng tôi. Chúng tôi mong chờ 
những ngày tươi sáng hơn ở phía trước và được gặp trực tiếp quý vị trong năm nay! Hãy tham gia gia đình 
Foundation của chúng tôi bằng cách tình nguyện hoặc quyên góp. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng 
liên hệ với chúng tôi tại info@isfdn.org hoặc truy cập www.isfdn.org. Chúng tôi rất 
muốn nghe ý kiến   của quý vị, hoặc tốt hơn là ghé qua văn phòng của chúng tôi. 
Chúng tôi muốn được gặp lại bạn!

Vì sự thành công của mọi đứa trẻ,

Cornell Atwater
Giám đốc điều hành
cornell@isfdn.org



Nhân viên về Đối Tác Gia Đình

Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các chương trình học của con quý vị không? Làm thế nào để kết nối với 
(các) giáo viên hoặc cố vấn của con quý vị? Family Partnership Liaisons (Nhân viên về Đối Tác Gia Đình) 
có thể giúp quý vị điều hướng các trường Issaquah để quý vị có thể hỗ trợ con mình tốt hơn. 

Si tiene alguna pregunta, 
envíe un correo electrónico a 
GilmourL@issaquah.wednet.
edu, o llame al 425-837-7141.

需要協助與老師或職員溝
通嗎？請發送電子郵件至 
mithalw@Issaquah.wednet.edu 
獲取協助並回答問題或填寫
表格。此外，學校的教職員

也可以與您聯繫提供協助。

Cần trợ giúp giao tiếp với 
giáo viên hoặc nhân viên? 
Hãy vui lòng gửi email đến 
g h a n g u r d e i @ I s s a q u a h .
wednet.edu để được trợ giúp 
trả lời các câu hỏi hoặc điền 
vào các biểu mẫu. Ngoài ra, 
nhân viên từ trường học có 
thể liên hệ với quý vị để trợ 
giúp hoặc giải đáp.

Francisca Mejia Campos 
(Español)
425-837-7141
CamposF@issaquah.wednet.edu

Phục vụ:
Issaquah High School
Issaquah Middle School
Pacific Cascade Middle School
Clark Elementary
Issaquah Valley Elementary
Sunset Elementary

Wenli Mithal 
(中文)
425-837-7106
MithalW@issaquah.wednet.edu

Phục vụ:
Skyline High School
Beaver Lake Middle School
Pine Lake Middle School
Cascade Ridge Elementary
Cedar Trails Elementary
Challenger Elementary
Creekside Elementary
Discovery Elementary
Endeavour Elementary
Sunny Hills Elementary

Ina Ghangurde

425-837-7008
GhangurdeI@issaquah.wednet.edu

Phục vụ:
Liberty High School
Cougar Mountain Middle School
Maywood Middle School
Apollo Elementary
Briarwood Elementary
Cougar Ridge Elementary
Grand Ridge Elementary
Maple Hills Elementary
Newcastle Elementary
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School Feeder Pa�erns
Elementary Schools Middle Schools High Schools

Liberty High
School

Issaquah High 
School

Skyline High
School

Maywood 
Middle School

Apollo
Briarwood
Maple Hills

Cougar Ridge 
Issaquah Valley (30%)

Newcastle

Clark
Issaquah Valley (70%)

Sunset

Cedar Trails
Grand Ridge

Sunny Hills (20%)

Cascade Ridge
Challenger
Endeavour

Discovery (20%)

Creekside
Discovery (80%)
Elementary 17

Sunny Hills (80%)

Cougar Mountain
Middle School

Cougar Mountain
Middle School

Issaquah
Middle School

Pacific Cascade
Middle School

Beaver Lake 
Middle School

Pine Lake
Middle School
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Mẫu Giáo đến Cấp 3
RANH GIỚI  
Tất cả học sinh sống trong ranh giới của Học khu 
Issaquah đều có quyền theo học tại các trường 
trong học khu. Tất cả trẻ em đều được chấp 
nhận. Nếu quý vị không chắc nhà mình nằm 
ở ranh giới trường nào, vui lòng gửi email đến 
địa chỉ transport-enews@issaquah.wednet.edu 
kèm theo địa chỉ đầy đủ của quý vị, bao gồm 
cả thành phố và mã vùng, và họ sẽ tra cứu các 
trường đó cho quý vị.

HỌC PHÍ  
Học phí là miễn phí, nhưng một số hoạt động có 
tính phí cho các dịch vụ bổ sung như các chương 
trình sau giờ học, các chuyến đi thực địa và thể 
thao. Vui lòng hỏi thư ký trường nếu gia đình quý 
vị cần hỗ trợ tài chính. Tất cả các yêu cầu được 
giữ hoàn toàn bí mật.

LỊCH TRÌNH CHUÔNG REO   
Để biết lịch trình chuông reo của trường của 
trường và chương trình cho năm học 2021-2022, 
vui lòng truy cập https://www.issaquah.wednet.
edu/district/bell-schedules.

HIỆN DIỆN 
Nhà trường sẽ liên hệ với gia đình quý vị bằng cách 
sử dụng tin nhắn trên máy vi tính nếu con quý vị 
không đến trường ngày học hôm đó. Quý vị phải 
gọi lại và giải thích lý do tại sao con quý vị không đi 
học. Một số vắng mặt có lý do là do bệnh tật hoặc 
sức khỏe, trường hợp khẩn cấp của gia đình, các 
chuyến đi chơi gia đình được chấp thuận trước và 
các ngày lễ tôn giáo. Nếu quý vị biết con của quý 
vị sẽ phải nghỉ học, hãy liên lạc với nhà trường và 
đưa những thông tin sau: tên của con quý vị, tên 
giáo viên, ngày và lý do cho sự vắng mặt.

Nếu một học sinh tiểu học vắng mặt có lý do từ 5 
lần trở lên trong một tháng trong năm học hiện 
tại hoặc 10 lần vắng mặt có lý do trở lên trong 
năm học hiện tại, Học khu sẽ lên lịch họp với học 
sinh và (các) phụ huynh của các em. Một hội nghị 
cũng sẽ được lên kế hoạch cho học sinh tiểu học 
nếu học sinh vắng mặt cả ngày không phép từ 3 
lần trở lên trong bất kỳ tháng nào.

Nếu một học sinh cấp 2 hoặc cấp 3 có 7 lần vắng 
mặt không phép trong một tháng hoặc 15 lần 
vắng mặt không phép trong một năm, Học khu sẽ 

đưa học sinh đó đến hội đồng trốn học cộng đồng 
hoặc nộp đơn và khai báo với tòa án vị thành niên.

XE BUÝT   
Thông tin về điểm dừng xe buýt và tuyến 
đường sẽ có sẵn trực tuyến vào giữa tháng 
8.https://www.issaquah.wednet.edu/family/
transportation/elink.

Học sinh phải đến bến xe buýt của mình trước 
giờ đón năm phút. Thời gian đón có thể thay đổi 
trong năm học; phụ huynh sẽ được thông báo. 
Cha mẹ có trách nhiệm đối với con cái của mình 
trước khi đón và sau khi trả các em. Lái xe không 
cho phép cha mẹ hoặc bất kỳ người nào khác lên 
xe buýt.

Học sinh phải cư xử đúng mực và an toàn trên 
xe buýt và tại các điểm dừng xe buýt, và tuân 
thủ chỉ dẫn của tài xế. Các quy tắc kỷ luật được 
thực thi trên xe buýt giống như trong khuôn viên 
trường học, và máy quay video được lắp đặt để 
hỗ trợ nhân viên duy trì kỷ luật. Quý vị có thể tìm 
thấy danh sách đầy đủ các quy tắc xe buýt tại 
đây: http://www.issaquah.wednet.edu/family/
transportation.

Học sinh có thể đi trên các xe buýt khác hoặc 
xuống ở một điểm dừng khác tùy theo chỗ trống 
với yêu cầu bằng văn bản của phụ huynh cho 
nhà trường. Phải có thẻ đi xe buýt từ văn phòng 
trường ít nhất nửa giờ trước khi tan trường. 
Học sinh sẽ chỉ được đưa ra tại các bến xe buýt 
được phép. Học sinh mẫu giáo phải được trả tự 
do cho cha mẹ hoặc người giám hộ của chúng 
trừ khi có “Mẫu đơn cho phép” do phụ huynh ký.

Học sinh cấp 2 và cấp 3 cũng có thể chọn đi 
xe buýt hoạt động nếu họ tham gia các câu 
lạc bộ hoặc thể thao sau giờ học. Xin lưu ý 
rằng tuyến xe buýt hoạt động xuất phát tại 
các điểm dừng khác với tuyến thông thường. 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc 
nào liên quan đến một tuyến xe buýt, bến xe 
buýt hoặc tài xế xe buýt cụ thể hoặc nếu quý 
vị muốn nói chuyện với ai đó về hành vi trên 
xe buýt của học sinh, quý vị có thể liên hệ với 
Văn Phòng Vận Chuyển theo số 425-837-6330.



hạn và lịch duy nhất cho tất cả các lớp học. Học 
sinh cũng có thể sử dụng Canvas để nộp bài tập 
ở nhà và gửi email trực tiếp cho giáo viên của 
mình. Để đảm bảo học sinh của quý vị đang làm 
bài tập về nhà, quý vị có thể tạo tài khoản Canvas 
của riêng mình và có vai trò quan sát viên. Điểm 
chính thức của lớp được đăng trong Sổ điểm 
trong Family Access. Trong một số lớp học, học 
sinh có nộp bài trễ, làm lại bài tập và thậm chí 
làm lại bài kiểm tra nếu cần. Nếu học sinh có thắc 
mắc, học sinh có thể gửi email cho giáo viên của 
mình hoặc ghé qua văn phòng của họ trước hoặc 
sau giờ học. Trường học cung cấp dịch vụ giúp 
đỡ sau giờ học cho nhiều lớp học. Kiểm tra trang 
web của trường học để biết các nguồn bổ sung.

BÀI KIỂM TRA CUẢ TIỂU BANG   
Sự tiến bộ của học sinh được theo dõi cẩn thận 
thông qua kiểm tra của tiểu bang về các tiêu 
chuẩn cốt lõi chung. Tuy nhiên, những đánh giá 
này không nằm trong điểm của con qúý vị. Các 
đánh giá “Smarter Balanced assessments” và 
“Washington Comprehensive Assessment of 
Science” (WCAS) của Washington thường được 
đưa ra vào mùa xuân. Các bài kiểm tra mùa xuân 
năm 2021 đã bị hoãn lại cho đến mùa thu năm 
2021. Các bài kiểm tra mùa thu năm 2021 sẽ 
phản cho các học sinh lớp trong năm học 2020-
21. Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại: 
https://www.issaquah.wednet.edu/academics/
assessment. 
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BÀI TẬP VỀ NHÀ  
Học sinh cấp 1 thường nhận được các gói bài 
tập về nhà hoặc một trang cá nhân được giao để 
củng cố việc giảng dạy trong lớp. Hầu hết giáo 
viên yêu cầu đọc hàng ngày như một phần của 
bài tập về nhà. Bài tập về nhà sẽ không được 
chấm điểm; nó chỉ dành cho thực hành. Giáo 
viên thường xem lại bài tập trên lớp. Tất cả học 
sinh cấp 1 sẽ có tài khoản Clever và Seesaw của 
riêng mình. Clever là cổng thông tin đăng nhập 
một lần trực tuyến để học sinh truy cập nhiều 
công cụ chương trình giảng dạy và tài nguyên 
công nghệ. Học sinh chỉ cần nhớ một tên người 
dùng và mật khẩu để đăng nhập vào nhiều tài 
nguyên khác nhau. Seesaw là một công cụ để 
giáo viên cung cấp các hoạt động học tập bổ 
sung và để học sinh nộp một số bài tập. Phụ 
huynh có thể tải ứng dụng Seesaw Parent and 
Family App để theo dõi bài tập của học sinh.

Đối với học sinh cấp 2 và cấp 3, số lượng bài tập 
về nhà phụ thuộc vào các lớp học mà các em 
tham gia. Hầu hết bài tập về nhà được đăng trên 
hệ thống Canvas và học sinh ghi chi tiết vào sổ 
kế hoạch của họ. Thông qua Canvas, sinh viên sẽ 
có quyền truy cập thông tin giáo viên, đề cương 
môn học, bài tập về nhà được giao với ngày đến 

Mẫu Giáo Washington Kindergarten Inventory of 
Developing Skills (WaKIDS)

Lớp 3 tới 8, và Lớp 10 to 12 Smarter Balanced Assessment (SBA)

Lớp 5, 8, 11 Washington Comprehensive Assessment in 
Science (WCAS)

Lớp  K-12 English Language Proficieny Assesment the 
21st Century (ELPA 21)

Lớp 12th End-of-course (EOC)
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LIÊN LẠC   
Rất quan trọng là quý vị được cập nhật tin tức 
về trường học. Hãy liên lạc với giáo viên của con 
em quý vị nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại về 
con của quý vị và thông báo cho giáo viên về bất 
kỳ sự kiện quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến 
con quý ở trường như quý vị sinh con, ly hôn, tử 
vong trong gia đình, vv...  Quý vị có thể liên lạc 
với giáo viên, nhân viên tư vấn của trường học 
hoặc hiệu trưởng của trường nếu quý vị muốn 
thảo luận về việc học hành hoặc hành vi của con 
em quý vị. Những người này có thể tìm người 
thông dịch cho quý vị, nếu cần. Số điện thoại của 
tất cả giáo viên được liệt kê trên trang mạng của 
trường.

Đối với việc liên lạc, gia đình không cần đăng ký 
E-news nữa - họ sẽ tự động đăng ký bằng email 
được cung cấp khi đăng ký (các) học sinh của 
họ. Nhưng nếu quý vị muốn đăng ký bằng một 
email thay thế (ví dụ: nếu quý vị đã cung cấp 
email nhà cho trường học, nhưng cũng muốn 
nhận E-news tại nơi làm việc), thì quý vị có thể 
đăng ký tại đây: https://issaquah.wednet.edu/
news/ENews.

Cũng có rất nhiều thông tin trên các trang web 
của Học khu Issaquah, trường học, và PTSA / 
PTA. Để giúp con quý vị thành công ở trường, 
hãy đăng ký tài khoản quan sát Canvas (trường 
trung học cơ sở và trung học phổ thông) hoặc 
ứng dụng Seesaw Parent and Family (trường 
tiểu học). Giáo viên cũng đăng thông tin về giáo 
trình (kỳ vọng cho lớp học, bài kiểm tra và bài 
tập về nhà), lịch và thông tin liên hệ trên Canvas 
và Seesaw.

Ở trường cấp 1, điều rất quan trọng là tham dự 
Đêm Chương Trình Giảng Dạy vào đầu năm học 
và cũng tham dự các buổi họp Phụ huynh-Giáo 
viên, một cuộc họp với giáo viên của con quý vị. 

Trường của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị các chi 
tiết. Hàng ngày, hãy kiểm tra cặp táp của con quý 
vị vì giáo viên gửi biểu mẫu và thông tin cho phụ 
huynh.

Ở trường cấp 2 hoặc cấp 3, tuy không có họp phụ 
huynh, nhưng quý vị luôn có thể yêu cầu một 
buổi họp. Hãy liên lạc với giáo viên để thảo luận 
về sự tiến bộ của con quý vị hoặc nếu quý vị lo 
lắng về điểm học. Đối với các mối quan tâm về xã 
hội, hành vi hoặc cảm xúc, hãy liên hệ với nhân 
viên tư vấn trường. Gửi email hoặc gọi cho họ, 
người thông dịnh sẽ có nểu qúi vị cần.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tất cả các cấp lớp và các lĩnh vực nội dung đều 
sử dụng chương trình giảng dạy phù hợp với 
tiêu chuẩn của tiểu bang. Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập: www.issaquah.wednet.edu/
academics/curriculumstandards.

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT    
Học khu của chúng ta có các chương trình phục 
vụ học sinh khuyết tật từ sơ sinh đến 21 tuổi cư 
trú trong ranh giới học khu. Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập https://issaquah.wednet.edu/
district/departments/SpecServices.

CÁCH ĂN MẶC 
Học sinh mặc quần áo bình thường đến trường, 
không có đồng phục. Mỗi trường đều có quy 
định về trang phục, nhưng nói chung, học sinh sẽ 
được yêu cầu ăn mặc khiêm tốn. Vai quai của áo 
sơ mi phải có ít nhất 3 ngón tay rộng. Không mặc 
áo sơ mi cắt thấp, quần áo bó sát cơ thể, hoặc 
quần áo có chử hoặc hình ảnh nhạy cảm. Quần 
đùi và váy phải có ít nhất độ dài đầu ngón tay của 
học sinh khi tay rơi xuống hai bên và đồ lót phải 
được che kín hoàn toàn.

BỮA TRƯA 
Trong năm học 2021-2022, bữa trưa sẽ được 
cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh trong nhà 
ăn của chúng tôi, bất kể thu nhập hay bất kỳ yếu 
tố nào khác. Một bữa ăn tiêu chuẩn sẽ có sẵn, 
được chuẩn bị bởi các nhân viên dịch vụ ăn uống 
của quận. Các mặt hàng gọi món (chẳng hạn như 
đồ uống đóng chai, bánh pizza từ nhà cung cấp, 
hoặc túi khoai tây chiên), sẽ có sẵn tại các trường 
trung học cơ sở và trung học phổ thông để học 
sinh mua với một khoản chi phí.
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Thực đơn và dữ liệu dinh dưỡng được đăng trước 
cuối mỗi tháng cho tháng tiếp theo: https://
www.issaquah.wednet.edu/family/lunch. 

Học sinh cũng có thể mang bữa trưa từ nhà. Để 
được hỗ trợ tài chính, đơn đăng ký có sẵn bất cứ 
lúc nào trong năm học: https://www.issaquah.
wednet.edu/district/departments/operations/
foodservice 

ĐỒ BỊ MẤT & TÌM THẤY   
Các trường học không chịu trách nhiệm cho bất 
kỳ vật dụng bị mất nào. Tuy nhiên, mỗi trường 
sẽ có một nơi tụ tập những thứ được tìm thấy. 
Nếu học sinh bị mất một cái gì đó, họ có thể tìm 
kiếm nó ở chổ “BỊ MẤT & TÌM THẤY” (Lost & 
Found) trong trường của họ. Một vài lần trong 
năm, các món đồ không được nhận thì sẽ được 
quyên góp cho các tổ chức từ thiện gần đó.

DỊCH VỤ TƯ VẤN   
Mỗi trường đều có Dịch Vụ Tư Vấn. Tất cả học 
sinh đều được tiếp cận và có quyền tham gia vào 
chương trình tư vấn và hướng dẫn của trường. 
Chương trình tư vấn dựa trên các mục tiêu cụ 
thể và năng lực phát triển cho tất cả học sinh 
để hỗ trợ thành tích của học sinh. Nó được lập 
kế hoạch và điều phối bởi các nhóm tư vấn học 
đường với sự cân nhắc của các trường khác, 
phụ huynh hoặc người giám hộ và đại diện cộng 
đồng. Cố vấn học đường giúp học sinh quản lý 
cảm xúc, áp dụng các kỹ năng giữa các cá nhân 
và lập kế hoạch cho các lựa chọn sau trung học.

Các cố vấn cũng cung cấp các bài học trong lớp, 
tạo điều kiện cho các nhóm nhỏ về trí tuệ, tư vấn 
ngắn hạn cho học sinh, kết nối học sinh với các 
nguồn lực bên ngoài và cộng tác với gia đình, 
giáo viên, quản trị viên, các thành viên cộng đồng 
để học sinh thành công. Để liên hệ với cố vấn 
trường học của con quý vị, hãy truy cập: https://
www.issaquah.wednet.edu/family/counseling-
services/comprehensive-school-counseling

Tổ Chức Học Sinh Liên Kết ASB  
Mỗi trường cấp 2 và cấp 3 đều có một tổ chức ASB 
của học sinh. Hiệu trưởng chỉ định một nhân viên 
làm cố vấn chính cho tổ chức ASB. Trong năm học, 
họ có các hoạt động gây quỹ để gây quỹ cho các 
câu lạc bộ, thể thao, khiêu vũ, v.v.

Tổ chức ASB của mỗi trường có bán thẻ cho học 
sinh để học sinh tham gia các môn thể thao, nhóm 

nhạc và sự kiện. Thẻ có giá từ $35 đến $55. Có hỗ 
trợ tài chính dành cho học sinh không đủ điều kiện.

THẺ HỌC SINH  
Các trường cấp 2 và cấp 3 cung cấp thẻ căn cước 
cho học sinh với tên, lớp và hình ảnh. Học sinh 
phải mang theo thẻ của mình mọi lúc trong ngày 
học và tại các hoạt động tại trường.

CÂU LẠC BỘ   
Các trường cung cấp nhiều loại câu lạc bộ sau giờ 
học miễn phí. Kiểm tra trang web của trường để 
xem trường có những câu lạc bộ nào và ngày các 
câu lạc bộ họp. Thông tin đôi khi cũng được đưa 
vào E-news của trường.

THỂ THAO  
Các trường cung cấp nhiều môn thể thao khác 
nhau cho học sinh mỗi năm. Họ sẽ được yêu cầu 
có thẻ ASB (Hiệp hội Sinh viên) để tham gia một 
môn thể thao. Phí bổ sung có thể áp dụng cho 
một số môn thể thao nhất định. Thực hành được 
tổ chức sau giờ học và học sinh có thể bắt xe buýt 
hoạt động về nhà sau đó. Các môn thể thao có 
sẵn, các mùa thể thao và thông tin khác sẽ có sẵn 
trên trang web của trường, cũng như được đăng 
trên E-news của trường. Tất cả học sinh muốn 
tham gia một môn thể thao học đường cần phải 
có sức khỏe sau ngày 1 tháng Sáu. 

ÂM NHẠC   
Trường cung cấp cho hoc sinh có cơ hội tham gia 
vào các chương trình âm nhạc trong suốt cả năm 
bao gồm ban nhạc hòa nhạc, ban nhạc jazz, dàn 
nhạc, dàn hợp xướng, vv ... Xin xem trang mạng 
của trường để biết chi tiết 

TỦ ĐỰNG ĐỒ   
Học sinh cấp 2 và cấp 3 sẽ được ấn định một tủ để 
cất sách, đồ dùng học tập, áo khoát và dụng cụ 
thể thao trong ngày. Một số học sinh có thể phải 
dùng chung tủ đựng đồ.



Học Sinh Học Anh Ngữ ELL   
Nếu quý vị thông báo cho nhà trường rằng con 
quý vị biết nói bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài 
tiếng Anh, con của quý vị sẽ được làm một bài 
kiểm tra trình độ tiếng Anh. Đây là một bài kiểm 
tra ngắn do nhân viên nhà trường cung cấp, con 
quý vị sẽ được kiểm tra kỹ năng nghe, nói, đọc 
và viết.

Một bức thư với kết quả sẽ được gửi cho quý 
vị. Bài kiểm tra xếp lớp sẽ xếp đặt học sinh theo 
trình độ: Bắt đầu, Tiến bộ hoặc Thành thạo. Các 
học sinh ELL ở trình độ bắt đầu và tiến bộ sẽ hội 
đủ điều kiện để được hướng dẫn ELL. Học sinh 
thành thạo không hội đủ điều kiện nhưng sẽ 
được nhận thêm hỗ trợ học tập nếu cần trong 
hai năm sau khi chuyển từ các dịch vụ ELL. 

Học Khu Issaquah sử dụng một mô hình tăng tốc 
cho phép học sinh đa ngôn ngữ phát triển trình 
độ thông thạo Anh ngữ học thuật và xã hội mà 
các em sẽ cần để thành công trong việc giảng 
dạy nội dung trong suốt cả ngày. Sự phát triển 
ngôn ngữ và kỹ năng được đẩy mạnh, vì vậy học 
sinh có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao trong TẤT 
CẢ các lĩnh vực học tập.

Mô Hình ELL cho Trường Cấp 1 
Mô hình “Dòng chính hỗ trợ” được sử dụng 
trong các trường tiểu học của chúng ta. Trong 
mô hình này, học sinh dành cả ngày trong một 
lớp học bình thường. Nhiều giáo viên trong lớp 
và ELL được đào tạo về Dự án GLAD (Thiết kế 
Tiếp thu Ngôn ngữ Có Hướng dẫn). Là cơ sở cho 
dịch vụ, các giáo viên và phụ tá có chứng chỉ ELL 
đến lớp học để giúp học sinh phát triển ngôn ngữ 
học thuật, và / hoặc cung cấp các biện pháp can 
thiệp khác nếu cần, để thành công trong lớp học 
của họ.

Mô hình ELL cho Trường Cấp 2 
Một giáo viên được chứng nhận dẫn đầu lớp 

Phát Triển Anh Ngữ (ELD) cho học sinh ELL. Lớp 
học này hoạt động để xây dựng trình độ thông 
thạo của học sinh trong ngôn ngữ học thuật, 
giúp học sinh tiếp cận chương trình giảng dạy 
chính trong suốt thời gian còn lại trong ngày. 
Các lớp học này tập trung vào phát triển ngôn 
ngữ nói, hướng dẫn rõ ràng về cấu trúc của ngôn 
ngữ tiếng Anh, và phát triển ngôn ngữ học thuật 
thông qua đọc, viết, nói và nghe. Họ cũng có thể 
hỗ trợ học sinh trong công việc chính của lớp 
học. Một số trường trung học cơ sở cũng cung 
cấp hỗ trợ sau giờ học cho học sinh ELL. Lớp học 
này thay thế cho một môn tự chọn. 

Mô Hình ELL cho Trường Cấp 3  
Một giáo viên được chứng nhận đứng đầu một 
lớp Phát Triển Anh Ngữ (ELD) cho học sinh ELL. 
Lớp học này hoạt động để xây dựng trình độ 
thông thạo của học sinh trong ngôn ngữ học 
thuật, giúp học sinh tiếp cận chương trình giảng 
dạy chính trong suốt thời gian còn lại trong ngày. 
Các lớp học này tập trung vào phát triển ngôn 
ngữ nói, hướng dẫn rõ ràng về cấu trúc của ngôn 
ngữ tiếng Anh, và phát triển ngôn ngữ học thuật 
thông qua đọc, viết, nói và nghe. Họ cũng có thể 
hỗ trợ học sinh trong công việc chính của lớp 
học. Một số trường trung học cũng cung cấp hỗ 
trợ sau giờ học để học sinh có thể được trợ giúp 
thêm về học thuật và học ngôn ngữ.

Mỗi năm một lần, học sinh làm một bài kiểm tra 
trực tuyến vào tháng Hai hoặc tháng Ba được 
gọi là bài kiểm tra hàng năm của WIDA; kết quả 
sẽ cho thấy sự phát triển ngôn ngữ và trình độ 
ELL hiện tại của họ. Nếu học sinh đạt điểm thành 
thạo, học sinh sẽ 34ew2không cần theo học 
chương trình ELL nữa.

Để xem Hướng dẫn Gia đình cho ELPA21 (bằng 
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha), hãy nhấp vào 
đây: http://www.k12.wa.us/ELPA21/Timeline.
aspx. Để xem các bài kiểm tra mẫu, hãy sử dụng 
Google Chrome và địa chỉ mạng sau: https://
www.elpa21.org/assessment-system/items/

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với 
văn phòng ELL tại 425-837-7093.

10        Mẫu Giáo đến Cấp 3

Kindergarten to High School
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THÁNG MỘT

Lịch của Khu Học 2021-2022

  

THÁNG MƯỜI HAI

THÁNG BA 

THÁNG SÁU

THÁNG NĂM

THÁNG TƯ

THÁNG CHÍN

THÁNG MƯỜI

THÁNG MƯỜI MỘT

   THÁNG HAI

                                   

Ngày 31 tháng 8: Ngày tựu trường của học sinh

Ngày 3 tháng 9: Ngày tựu trường của học sinh Mẫu giáo

Ngày 6 tháng 9: Ngày lao động
Học sinh và giáo viên nghỉ học

18 tháng 10: Ngày làm việc của giáo viên.  
Học sinh nghỉ 

Ngày 11 tháng 11: Ngày lễ cựu chiến binh.  
Nghỉ học

Ngày 25-26 tháng 11: Kỳ nghỉ lễ tạ ơn.  
Nghỉ học

Ngày 1-2 tháng 12: Họp phụ huynh cấp 1

20-31 tháng 12: Kỳ nghỉ Đông đầu tiên.  
Nghỉ học

17 tháng 1: Ngày Martin Luther King Jr.  
Nghỉ học

28 tháng 1: Ngày làm việc của giáo viên.  
Học sinh nghỉ học

21 tháng 2: Ngày tổng thống

22-25 tháng 2: Kỳ nghỉ Đông thứ hai.  
Nghỉ học

Ngày 18 tháng 3: ** Nghỉ học 
(Ngày trang điểm đầu tiên)
Không có trường học cho học sinh hoặc nhân viên hoặc 
ngày thay thế thời tiết xấu đầu tiên

11-15 tháng 4: Nghỉ xuân
Nghỉ học

Ngày 30 tháng 5: Ngày tưởng niệm.  
Nghỉ học

Ngày 17 tháng 6: Ngày tựu trường của học sinh

** CÁC NGÀY TRANG ĐIỂM THỜI TIẾT
Nếu trường học đóng cửa trong năm học do thời tiết 
khắc nghiệt, ngày 18 tháng 3 sẽ là ngày học bù đầu 
tiên. Các ngày học bổ sung sẽ được thêm vào lịch học 
vào tháng 6 nếu cần thiết.

NHỮNG THÀNH PHỐ
Khu học chánh Issaquah bao gồm các trường học ở các thành phố Issaquah, Bellevue, 
Newcastle, Renton và Sammamish. Tất cả các thành phố này cung cấp các sự kiện tuyệt vời, 
các lớp học miễn phí và nhiều dịch vụ. Vào trang web của họ để biết thêm thông tin!
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Tổ Chức Trường Issaquah hỗ trợ 
tất cả học sinh trong suốt hành 
trình của các em thông qua Học 
khu Issaquah.
• • Thông qua các dịch vụ tiếp cận, cố vấn, dịch 
thuật và tạp chí nhạy cảm về văn hóa, chương 
trình Foundation, Cầu nối văn hóa giúp phụ 
huynh cảm thấy tự tin hơn khi tham gia vào 
trường học và hỗ trợ học sinh của họ ở nhà.
 

http://isfdn.org/cultural-bridges-magazine/.
org/cultural-bridges-magazine/

• • Tổ chức hợp tác với ngân hàng thực phẩm 
để cung cấp cho các học sinh có nhu cầu 
trong chương trình Tools4School cung cấp ba 
lô mới chứa đầy đồ dùng để bắt đầu năm học 
đã chuẩn bị. 
• • Đối với những sinh viên cần được giúp đỡ 
nhiều hơn trong học tập, Tổ chức cung cấp cả 
tài trợ cho giáo viên ở lại sau giờ học để giúp 
đỡ các môn học cụ thể cũng như quỹ cho Trợ 
cấp Học tập dành cho Sinh viên giúp chi trả cho 
việc dạy kèm bên ngoài hoặc hỗ trợ học tập.
• • Trong suốt chặng đường, việc đọc sách là 
quan trọng, và Quỹ cung cấp sách cho mọi thư 
viện trường học trong học khu.
• • Với chương trình giảng dạy do Quỹ tài trợ, 
Character Strong giúp cung cấp những bức ảnh 
tĩnh về hỗ trợ tinh thần xã hội cho học sinh.
• • Đối với những người cần thử thách nhiều 
hơn, Quỹ sẽ giúp hỗ trợ các chương trình 
khoa học và công nghệ có năng lực cao ở cấp 
tiểu học.
• • STEMposium là một sự kiện được hỗ trợ bởi 
Quỹ do học khu tổ chức, tạo cơ hội cho học 
sinh thấy nhiều lựa chọn STEM ở mọi cấp độ.

Sự kiện “Come, 

Ride Along” trên Xe 

buýt Trường học 

Màu vàng, tháng 8.

Hội nghị đầu tiên 
với giáo viên, 
tháng Chín.

Kiểm tra các 
Chương trình 
Khả năng Nâng 
Cao: MERLIN 
và SAGE 

Bắt đầu Đánh 
giá Smarter 
Balanced 
Assessments

Chương trình 
Science 
Technology 
Magnet xổ số 
tuyển chọn

Tham gia PTSA / 
PTA của trường 

quý vị!
Để đọc / tải xuống

Tạp chí Nhịp cầu văn hóa 
bằng tiếng Trung, tiếng 
Anh, tiếng Nhật, tiếng 

Hàn, Tiếng Nga, tiếng Tây 
Ban Nha hoặc tiếng Việt, 

hãy truy cập:

Chương trình hòa 

nhập hai ngôn ngữ

Sau những bỡ ngỡ 
của ngày đầu tiên, 

hãy sẵn sàng để tận 
hưởng một năm với 

con cái của quý vị!

Tham gia vào 
việc giáo dục con 
cái của quý vị, và 

đừng bỏ lỡ các sự 
kiện xã hội!

• • WEB (Nơi Mọi Người Thuộc Về) là một 
chương trình được Foundation hỗ trợ để giúp 
chuyển tiếp từ tiểu học sang trung học cơ sở. 
Học sinh lớp 8 giúp các em học sinh lớp 6 làm 
quen với ngôi trường mới, trả lời các câu hỏi 
và khiến các em cảm thấy được chào đón.

Khuyến mãi
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        Mẩu Giáo

Khuyến mãi

• • Quỹ tài trợ để giúp mua các nhạc cụ của ban 
nhạc và dàn nhạc cũng như các thiết bị cần 
thiết cho các lớp học trung học nghệ thuật, 
sân khấu và hợp xướng..
• • Quỹ cung cấp tài trợ cho Robotics và các câu 
lạc bộ STEM khác của các trường trung học.
• • Great Careers Conference là một cơ hội 
được Foundation hỗ trợ để sinh viên xem xét 
các lựa chọn bên ngoài con đường đại học 4 
năm.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
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KẾ HOẠCH ĐƯỜNG LỐI CỦA KHU TRƯỜNG HỌC ISSAQUAH

• • Quỹ giúp tài trợ cho các cơ hội câu lạc bộ 
người máy ở cấp trung học cơ sở.
• • Quỹ tài trợ để giúp mua các nhạc cụ của ban 
nhạc và dàn nhạc cũng như các thiết bị cần 
thiết cho các lớp hợp xướng, nhà hát và mỹ 
thuật.
• • Chương trình Issaquah Scholars / Start Strong 
do Tổ chức thí điểm và hiện do ISD điều hành, 
giúp hỗ trợ học sinh khi các em chuyển tiếp từ 
trung học cơ sở lên trung học phổ thông.

Chương trình 
Running Start

Tốt nghiệp!

Nộp đơn vào 
Gibson Ek, 
tháng Ba.

Câu lạc bộ 
& Thể thao

Khuyến mãiNational 
Junior 
Honor 

Society

Đặt những câu 
hỏi cụ thể: "Điều 

thú vị nhất về 
ngày hôm nay là 

gì?"

Giúp con quý 
vị quản lý căng 

thẳng và ăn 
mừng thành 

công của 
các em! 



THÁNG MỘT
Ngày 26 tháng 1 Đêm Chuyển tiếp Lớp 8 
dành cho Gia đình mới vào trường Trung 
học Hoa Kỳ từ 6:30 đến 8:30 tối  Các chủ đề 
sẽ bao gồm các tín chỉ trung học, yêu cầu tốt 
nghiệp, cơ hội trung học, thông tin chung về 
lựa chọn khóa học và các chương trình như 
AP, IB và Đang chạy Bắt đầu.

THÁNG 2
Ngày 16 tháng 2 lớp 5 chuyển tiếp sang 
đêm thông tin Trung học cho các gia đình 
mới đến Hoa Kỳ từ 6:30 đến 8:30 tối  Thông 
tin lựa chọn khóa học, các lựa chọn lớp học 
tự chọn như dàn nhạc, ban nhạc và dàn hợp 
xướng, các lớp Thể dục / Sức khỏe, thể thao, 
câu lạc bộ, sức khỏe / chủng ngừa, chi phí / 
lệ phí và vật tư.

THÁNG 3
Ngày 9 tháng 3 (Ngày dự kiến) - Chào 
mừng đến với ISD dành cho các phụ 
huynh mới đến lớp Mẫu giáo 6:30 đến 8:30 
tối Các chủ đề sẽ bao gồm nhà trẻ trông như 
thế nào trong Học Khu, độ tuổi của học sinh 
vào Mẫu giáo, sự chuẩn bị cho Mẫu Giáo, 
phương tiện đi lại, ăn trưa, chi phí / lệ phí, 
giờ, sức khỏe và chủng ngừa. 

Ngày 23 tháng 3 - Kết nối gia đình Phần hỏi 
và trả lời Hai Buổi - 10:30 sáng đến trưa và 
7:00 đến 8:30 tối trên Zoom Nơi để nhận 
câu trả lời hoặc yêu cầu ai giúp đỡ về các câu 
hỏi ở trường?

THÁNG CHÍN
Ngày 22 tháng 9 Hội thảo canvas dành cho 
phụ huynh (Lớp 6-12) từ 6:30 đến 8:30 tối 

Ngày 29 tháng 9 Hội thảo Trực tiếp Tiếp 
cận Gia đình từ 7 đến 8 giờ tối tại Tòa nhà 
Hành chính ISD. Máy tính sẽ có sẵn để các 
gia đình thực hành sử dụng Family Access.

THÁNG MƯỜI
Ngày 13 tháng 10 Kết nối Gia đình Phần 
hỏi và Trả lời Hai buổi - 10:30 sáng đến 
trưa và 7:00 đến 8:30 tối trên Zoom Nơi để 
nhận câu trả lời hoặc yêu cầu ai giúp đỡ về 
các câu hỏi ở trường?

THÁNG MƯỜI MỘT
Ngày 3 tháng 11 từ 6:30 đến 8:30 tối Phiên 
Thu phóng Mẹo cho Hội nghị Phụ huynh-
Giáo viên (Chỉ dành cho trường cấp 1 - K-5) 
Các chủ đề sẽ bao gồm - Họp Phụ huynh - 
Giáo viên, liên hệ với trường học, chỉ tiêu, 
mong đợi đối với các cuộc liên lạc giữa phụ 
huynh và giáo viên, và câu hỏi để hỏi giáo 
viên tại buồi họp

THÁNG 12
Ngày 8 tháng 12 - Kết Nối Gia Đình phần 
hỏi và trả lời Hai buổi - 10:30 sáng đến trưa 
và 7:00 đến 8:30 tối trên Zoom Nơi nhận 
câu trả lời hoặc yêu cầu ai trợ giúp về các câu 
hỏi ở trường?

Sự kiện gia đình 2021-2022
Đối tác Gia đình của Học Khu phối hợp tổ chức các sự kiện này với các Cầu Nối Văn hóa. Tất cả các 
gia đình có học sinh trong Học Khu đều được hoan nghênh đến tham dự.

Tất cả các phiên bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Quan Thoại. Có thông dịch viên các ngôn ngữ 
khác theo yêu cầu. Nếu quý vị cần thông dịch viên bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Lorna 
Gilmour tại: gilmourl@issaquah.wednet.edu. Và nếu quý vị muốn tham gia trợ giúp tại bất kỳ 
sự kiện nào trong số này, hãy liên hệ với Alicia Spinner tại: alicia@isfdn.org.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 
https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships/events



TỪ Ý NGHĨA
Accommodation Một sự thay đổi được thực hiện cho kế hoạch học tập của học sinh hoặc lịch 

trình hàng ngày giúp học sinh học tốt hơn.

Chaperone Một người đi cùng hoặc chăm sóc một nhóm hoc sinh trên một chuyến đi thực 
tập hoặc sự kiện thể thao.

CCSS Common Core 
State Standards

Một tập hợp chung cho các mục tiêu trên toàn nước Mỹ cho các học sinh K-12 
trong môn Toán và Anh ngữ. Những mục tiêu này giúp chuẩn bị cho hoc sinh lên 
đại học và học nghề.

Extracurricular Các hoạt động ngoài trời được tài trợ bởi nhà trường. Các hoạt động này có thể 
tốn tiền.

Fundraiser Một cơ hội để nhà trường gây quỹ cho các chương trình bổ sung, chẳng hạn 
như thể thao, nghệ thuật, âm nhạc và mua vật dụng.

Highly Capable 
Student

Một học sinh thường đạt điểm trong 3% -5% hàng đầu trong cả hai bài kiểm tra 
nhận thức và thành tích. Điểm số thường ở tỷ lệ phần trăm 97 trở lên.

IEPS Individual 
Education Programs

Đây là những kế hoạch giáo dục bằng văn bản được phát triển ít nhất mỗi năm, 
cho những học sinh có khuyết tật.

LRC Learning 
Resource Classroom

Một lớp học nơi học sinh đặc biệt nhận được sự hướng dẫn của một Giáo Viên 
Đặc Biệt. Học sinh có thể ở trong lớp này một phần hoặc toàn bộ ngày, tùy 
thuộc vào IEP của họ.

NGSS Next 
Generation Science 
Standards

Một tập hợp chung các mục tiêu trên toàn nước Mỹ cho học sinh K-12 trong 
khoa học và kỹ thuật. Những mục tiêu này giúp chuẩn bị cho hoc sinh lên đại 
học và học nghề.

PE  Physical 
Education

Một lớp học nơi học sinh tập trên thể dục thể chất.

PTSA / PTA  Parent 
Teacher (Student) 
Association

Một tổ chức phụ huynh hỗ trợ học sinh và gia đình để đảm bảo tốt trong 
việc học.

Special Education Hướng dẫn được thiết kế đặc biệt được cung cấp cho một học sinh bị 
khuyết tật. 

VOICE Mentors Tình nguyện viên của Issaquah School Foundation cố vấn cho học sinh về 
các kỹ năng học tập, xã hội hoặc đời sống.

NATIONAL (JUNIOR) HONOR SOCIETY   
Một tổ chức công nhận và khuyến khích thành 
tích học tập đồng thời phát triển các đặc điểm 
khác cần thiết cho công dân trong một nền dân 
chủ. National (Junior) Honor Society nâng cao 
cam kết của trường đối với các giá trị của học 
bổng, dịch vụ, khả năng lãnh đạo, tính cách và 
quyền công dân. Năm trụ cột này đã gắn liền với 
tư cách thành viên của tổ chức kể từ khi thành lập 
vào năm 1929. 

Tìm hiểu thêm về năm trụ cột của tư cách thành 
viên này, hãy truy cập:https://www.njhs.us

Để tham gia chương học của mình, học sinh phải 
có một điểm trung bình tích lũy (GPA) nhất định 
sau học kỳ đầu tiên của lớp 7. Để duy trì tư cách 
thành viên, học sinh sẽ phải hoàn thành tám giờ 
phục vụ cộng đồng và tham gia các cuộc họp. Các 
thành viên sẽ có tùy chọn thực hiện hoạt động 
này cho đến khi cấp 3 được gọi là National Honor 
Society.
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Sự sẵn sàng cho lớp Mẫu Giáo

Trẻ em lớn lên và phát triển theo những cách khác nhau và với tốc độ khác nhau. Con quý vị có thể có nhiều 
hoặc ít kỹ năng hơn trong các lĩnh vực đã nêu. Sử dụng tài liệu này như một hướng dẫn để tạo cơ hội học hỏi 
và phát triển cho học sinh!
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Mẩu Giáo

Học Khu Issaquah cung cấp Mẫu Giáo Cả Ngày 
miễn phí cho tất cả học sinh. Tùy chọn học mẫu 
giáo buổi sáng nửa ngày cũng có sẵn cho các gia 
đình. Học sinh mẫu giáo học nửa ngày vẫn có thể 
đi xe buýt vào buổi sáng. Tuy nhiên, nếu cha mẹ 
hoặc người giám hộ chọn buổi sáng nửa ngày, 
họ có trách nhiệm đón con vào cuối ba giờ, nửa 
ngày. Thời gian đăng ký mẫu giáo bắt đầu vào 
đầu tháng Hai và kết thúc vào tháng Ba. Đăng ký 
diễn ra tại trường học khu vực lân cận của quý vị.

Nếu quý vị không biết con mình sẽ theo học 
trường nào trong năm tới, Bộ Giao thông Vận 
tải có thể giúp quý vị. Gọi 425-837-6310 hoặc 
nhập địa chỉ nhà của quý vị vào hệ thống E-Link 
của Bộ Giao thông Vận tải để tìm trường của 
quý vị: https://issaquah.wednet.edu/family/
transportation/elink.

CHƯƠNG TRÌNH HÒA NHẬP 
HAI NGÔN NGỮ
Chương trình này được tổ chức tại Trường Tiểu 
học Clark và Issaquah Valley (IVE) với mục đích 
phục vụ học sinh trong khu vực đi học của hai 
trường này. Mỗi năm, trong thời gian Đăng ký 
Mẫu giáo, những học sinh sẽ vào Mẫu giáo vào 
mùa thu năm sau sẽ đủ điều kiện để nộp đơn. Tất 
cả học sinh của Học khu đều có thể nộp đơn. Nếu 
họ sống bên ngoài ranh giới trường học, gia đình 
cần cung cấp phương tiện di chuyển. Các học 
sinh mẫu giáo tham gia Chương trình Song ngữ 
sẽ tạo thành một nhóm thuần tập có khả năng sẽ 
tiếp tục đến hết trung học. Để biết thêm thông 
tin về chương trình này, hãy liên hệ trực tiếp với 
Clark (425-837-6300) hoặc IVE (425-837-6600).

Các chương trình giáo dục song ngữ tích hợp học 
sinh nói tiếng Anh với học sinh bản ngữ nói tiếng 
Tây Ban Nha. Hướng dẫn học tập được trình bày 
bằng cả hai ngôn ngữ. Học tập xã hội và học thuật 
diễn ra trong một môi trường coi trọng ngôn ngữ 
và văn hóa của tất cả học sinh và đặt ra các tiêu 
chuẩn cao để cuối cùng đạt được thành công 
trong học tập bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng 
Anh.

Nói rõ ràng để người khác có thể hiểu được 
lời nói của họ.
Thay phiên nhau trong một cuộc trò chuyện.
Làm theo hướng dẫn nhiều bước.
.....................................................................
Chơi đàng hoàng với những đứa trẻ khác.
Chia sẻ với mọi người và có thể thay phiên nhau.
Cho phép một người lớn biết nếu các em cần giúp đỡ.
Sử dụng các từ để giải quyết sự khác biệt với bạn bè.
.....................................................................
Biết các chữ cái và số là khác nhau.
Đặt tên cho nhiều chữ cái trong bảng chữ cái.
Tạo ra nhiều âm thanh của chữ cái.
Tạo ra các từ có vần điệu.
Thích sách và được đọc.
Giữ một cuốn sách đúng cách.
Viết hầu hết các chữ cái trong tên của họ.
Hiểu các chữ cái có thể được tạo thành từ.
Biết rằng lời nói là cách mà chúng ta có thể 
giao tiếp với người khác.

Tò mò về những điều hoặc ý tưởng mới.
Tạo ý tưởng để giải quyết một vấn đề.
Sắp xếp các đối tượng theo các tính năng khác 
nhau.
Nhớ và kể lại một trải nghiệm gia đình.
.....................................................................
Giữ và sử dụng bút chì có độ bám thích hợp.
Có thể đi bộ, chạy và nhảy.
Đi vào phòng vệ sinh mà không cần sự giúp đỡ.
Rửa tay sau khi đi vệ sinh.
Tự mặc áo khoác và giày.
....................................................................
Đếm số lượng mục trong một nhóm.
Đếm to, theo thứ tự, đến 10 hoặc hơn.
Sử dụng các từ như “tất cả” và “một số” để mô 
tả số lượng mặt hàng. 

Nếu quý vị lo lắng về sự sẵn sàng đi học Mẫu 
giáo của con mình, hãy nói chuyện với giáo 
viên mầm non, bác sĩ nhi khoa hoặc liên hệ 
với Child Find theo số 425-837-7197. 
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Cấp 1

Từ lớp 1 đến lớp 5 được coi là giáo dục cấp 1 và 
Học khu Issaquah có 15 trường cấp 1.

LỊCH HỌC  
Mỗi lớp có một giáo viên dạy phần lớn các môn 
học cho cả lớp, trong các nhóm nhỏ hoặc một 
thầy một trò. Những người lớn khác, chẳng 
hạn như nhân viên bán chuyên nghiệp hoặc phụ 
huynh tình nguyện, cũng có thể làm việc với học 
sinh. Học sinh sẽ dành phần lớn thời gian trong 
ngày trong lớp học của mình. Đối với âm nhạc, 
giáo dục thể chất và thư viện, học sinh đến các 
lớp học khác và có giáo viên khác. Giáo viên đăng 
lịch trình hàng tuần của họ trên trang web của 
họ. Thông thường, học sinh có 20 phút cho bữa 
trưa và 2 giờ giải lao 20 phút mỗi ngày, ngoại trừ 
Thứ Tư. Bạn cùng lớp thay đổi theo từng cấp lớp, 
và học sinh có các giáo viên khác nhau mỗi năm. 

HẠNH KIỂM  
Các em được yêu cầu đi bộ bên trong trường, nói 
chuyện nhỏ tiếng và tôn trọng 
không gian cá nhân của từng học sinh. Tại giờ giải 
lao, các em sẽ được yêu cầu không chơi mạnh 
tay chân. Trong lớp học, học sinh sẽ cần phải giơ 
tay lên để hỏi hoặc trả lời. Học sinh tham gia tích 
cực trong lớp học; điều này được ghi lại trên thẻ 
học bạ của học sinh dưới mục “hành vi khuyến 
khích học tập”.

CLEVER
Clever là cổng đăng nhập một lần trực tuyến 
để học sinh truy cập vào nhiều công cụ chương 
trình giảng dạy và tài nguyên công nghệ. 
Clever loại bỏ sự cần thiết phải nhớ nhiều 
tên người dùng và mật khẩu. Để biết thêm 
thông tin, hãy truy cập: https://www.issaquah.
wednet.edu/district/departments/Technology/
elementarylogin

SEESAW
Seesaw là một công cụ trực tuyến mà giáo viên 
có thể sử dụng để cung cấp các hoạt động học 
tập bổ sung. Nó cũng cho phép sinh viên nộp 
một số bài tập nhất định cho giáo viên của họ. 
Có một Ứng dụng dành cho Phụ huynh và Gia 
đình có thể được sử dụng để xem học sinh đang 
làm gì. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 
https://www.issaquah.wednet.edu/district/
departments/Technology/elementarylogin

ĐIỂM  
Phiếu điểm không được gửi qua đường bưu điện 
hoặc gửi về nhà. Cha mẹ cần vào Family Access 
để xem và tải chúng về. Không có hệ thống xếp 
hạng ở Hoa Kỳ và điểm ở trường rường cấp 1 
không được tính vào đại học.

Giáo viên sử dụng các bài kiểm tra trước và sau 
kiểm tra để theo dõi sự phát triển của học sinh. 
Các bài kiểm tra trước được đưa ra trước một 
bài học, vì vậy giáo viên có thể xem những gì học 
sinh đã biết.

Giáo viên sử dụng các bài tập và bài kiểm tra 
hàng ngày để cung cấp điểm cho phiếu điểm. 
Học sinh được xếp loại dựa trên các tiêu chuẩn 
của Bang Washington, và học bạ mỗi học kỳ 
phản ánh sự tiến bộ của học sinh đối với các tiêu 
chuẩn cuối năm về Hành vi Thúc đẩy Học tập và 
Kết quả Học tập:

Cấp độ 4: Vượt tiêu chuẩn
Cấp độ 3: Đạt tiêu chuẩn

Cấp độ 2: Gần đạt tiêu chuẩn
Cấp độ 1: Dưới tiêu chuẩn

Cấp độ 2 và 3 là các điểm của rất nhiều em học 
sinh. Quý vị nên thưởng hoặc chúc mừng cho các 
em được điểm cấp độ 3! Để biết thêm thông tin 
(bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc 
và Hàn Quốc), hãy truy cậphttps://issaquah.
wednet.edu/academics/fieldtest.

PBSES Hành vi tích cực Hỗ trợ xã hội và 
cảm xúc  
Mục tiêu của PBSES là thúc đẩy sự tôn trọng, 
mối quan hệ tích cực và môi trường học tập chủ 
động có thể đoán trước để học sinh có thể sống 
cuộc sống lành mạnh và an toàn trong xã hội. 
Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại đây: https://
issaquah.wednet.edu/academics/programs/
pbses.
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CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH CHUYÊN  
Chương trình này của Học khu Issaquah cung 
cấp một loạt các dịch vụ liên tục cho các học sinh 
đủ điều kiện từ lớp K-12. Cần phải kiểm tra tính 
đủ điều kiện. PEP là chương trình dành cho Mẫu 
giáo đến lớp 2. MERLIN và SAGE dành cho lớp 
3 đến lớp 5. Học sinh trung học từ lớp 6 đến lớp 
12 nhận được nhiều lựa chọn khác nhau để cung 
cấp sự tăng tốc và chặt chẽ trong học tập. Để 
xem mô tả của các chương trình này và biết thêm 
thông tin, hãy truy cập: https://www.issaquah.
wednet.edu/academics/programs/gifted.

HƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ  
Có một số chương trình lựa chọn tập trung vào 
khoa học và công nghệ cho học sinh lớp 4 và lớp 
5. Các chương trình này được đặt tại các trường 
Briarwood, Cascade Ridge và Clark, tất cả học 
sinh đều có thể nộp đơn. Khi học sinh đang học 
lớp 3, các em sẽ được lựa chọn bằng xổ số vào 
tháng Tư. Sẽ có những buổi họp nói về chương 
trình này vào tháng 2 và tháng 3. Phụ huynh cần 
phải đăng ký cho những buổi họp này. Phụ huynh 
sẽ cần cung cấp phương tiện chuyên chở cho 
con mình nếu các trường nêu trên không phải là 
trường học được chỉ định của học sinh.Để biết 
thêm thông tin, hãy truy cập: www.issaquah.
wednet.edu/academics/programs/ScienceTech.

CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA  
Mẫu đơn xin phép được gửi về nhà cùng con quý 
vị trước chuyến đi thực địa và phải được trả lại 
trước khi con quý vị có thể được đi. Nếu không 
muốn con quý vị tham gia vào một chuyến đi cụ 
thể, các hoạt động thay thế sẽ được sắp xếp.
 
TỔ CHỨC KỶ NIỆM  
Các trường học tổ chức rất nhiều ngày đặc biệt 
cho học sinh, chẳng hạn như ngày pajama, 
ngày tóc điên,… Những ngày này được gọi là 
Ngày tinh thần. Giáo viên sẽ cho quý vị biết về 
những sự kiện này. Nếu quý vị có thắc mắc về 
những ngày lễ mà gia đình quý vị tổ chức, hãy 
nói chuyện với giáo viên của quý vị. Trường học 
khuyến khích trẻ em nhạy cảm với nhu cầu và 
cảm xúc của người khác. Phụ huynh được yêu 
cầu không gửi lời mời sinh nhật hoặc các bữa 
tiệc khác đến trường, đặc biệt là khi không có tất 
cả trẻ em trong một lớp học. Ở một số trường, 
sinh nhật được tổ chức mỗi tháng một lần. Hỏi 
giáo viên của con quý vị về thủ tục liên quan đến 
lễ kỷ niệm trong lớp học.

TÌNH NGUYỆN VIÊN   
Các tình nguyện viên tạo ra sự khác biệt lớn tại 
các trường học. Trước đại dịch COVID, tất cả 
các thành viên trong gia đình đều được hoan 
nghênh tham gia tình nguyện. Trẻ em thích 
nhìn thấy cha mẹ, ông bà và người chăm sóc 
tình nguyện trong lớp học, giờ giải lao và các 
sự kiện của chúng! Vào thời điểm ấn phẩm 
này được phát hành, các hạn chế vẫn chưa 
được dỡ bỏ. Nhưng nếu quý vị muốn làm tình 
nguyện viên, vui lòng hỏi giáo viên của con quý 
vị xem trường có nhận đơn tình nguyện vào 
thời điểm này không.

Trước đây, tất cả các du khách được yêu cầu 
đăng nhập tại văn phòng trường học và được 
yêu cầu đeo thẻ khách mọi lúc. Sau khi một 
người hoàn thành mẫu đơn tình nguyện và 
kiểm tra lý lịch của Học khu, các trường học sẽ 
chào đón tất cả các gia đình làm tình nguyện 
viên trong văn phòng, lớp học, thư viện hoặc 
phòng y tế. Các tình nguyện viên đã giúp PTSA 
/ PTA hỗ trợ các chương trình quyên góp nghệ 
thuật, và các hoạt động phong phú khác trong 
trường học. Các tình nguyện viên được yêu 
cầu hoàn thành đơn xin kiểm tra lý lịch trực 
tuyến và sự chấp thuận tình nguyện viên của 
họ chỉ kéo dài trong một năm học. Để biết 
thông tin cập nhật, vui lòng truy cập: https://
www.issaquah.wednet.edu/human-resources/
volunteers.

SỨC KHỎE  
Phụ huynh sẽ được yêu cầu đến đón con nếu có 
vấn đề về sức khỏe. Học sinh có nhiệt độ từ 100 
độ trở lên nên ở nhà cho đến khi hết sốt trong 24 
giờ. Y tá của trường có sẵn để tư vấn và có thể 
được liên hệ thông qua văn phòng trường.

BÚT LASER  
Do khả năng gây thương tích nghiêm trọng cho 
mắt, học sinh không được phép mang hoặc sử 
dụng bút laser ở trường hoặc trên xe buýt. Mỗi 
trường học đều có quy tắc riêng, nhưng những 
thứ khác thường không được mang đến trường 
học là điện thoại di động, máy lướt váng, giày có 
bánh, mũ nón và kẹo cao su.

THÚ NUÔI/ ĐỘNG VẬT  
Học khu đã thực hiện quy định không có vật 
nuôi. Không nên mang theo vật nuôi đến trường 
trừ khi tất cả các quy định và thủ tục của Học khu 



Cấp 1        19

Kindergarten to High School
đã được tuân thủ. Vui lòng kiểm tra với quản trị 
rường của con quý vị để được chấp thuận và các 
biểu mẫu cần thiết. 

NHIẾP ẢNH
Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến từng 
trường để chụp ảnh cá nhân và cả lớp. Tuy nhiên, 
học sinh không bắt buộc phải mua ảnh. Thông 
tin, bao gồm các tùy chọn chi phí / gói, được gửi 
về nhà trước chuyến thăm của nhiếp ảnh gia. 
Một phần lợi nhuận được trả lại cho PTSA / PTA 
của mỗi trường.

SỰ AN TOÀN  
Các cuộc diễn tập an toàn được tổ chức hàng 
tháng. Các bài diễn tập về an toàn như hỏa hoạn, 
động đất, nơi trú ẩn tại chỗ và diễn tập khóa cửa 
được thực hiện để giúp học sinh và nhân viên 
làm quen với các quy trình phải tuân theo nếu 
trường hợp khẩn cấp thực sự xảy ra.

AN TOÀN PATROLS
Học sinh lớp năm được chọn làm nhiệm vụ tuần 
tra ở hầu hết các trường học. Vì vinh dự được 
phục vụ trong đội tuần tra an toàn trường học, 
các học sinh được lựa chọn cẩn thận, được 
hướng dẫn về nhiệm vụ của mình, và phải tuân 
thủ phép lịch sự và an toàn khi giúp đỡ những trẻ 
em khác qua đường. Hãy yêu cầu con quý vị tuân 
theo tuần tra an toàn.

TRƯỚC VÀ SAU KHI HỌC  
Phụ huynh vui lòng đưa học sinh đến trường 
không sớm hơn 10 phút trước khi lớp học bắt 
đầu. Nếu học sinh của quý vị đi bộ đến trường 
hoặc nếu quý vị chở con mình, hãy đảm bảo rằng 
quý vị đang giám sát chúng cho đến 10 phút 
trước khi lớp học bắt đầu.

Vào cuối ngày học, các học sinh chưa được đón 
bởi quý vị hơn 15 phút sau khi ngày học kết 
thúc, thì các em sẽ được đưa đến văn phòng 

lạc. Vì không được giám sát trước hoặc sau giờ 
học, học sinh không được phép vào sân chơi của 
trường mà phải đợi trong khu vực được giám 
sát. Và quý vị phụ huynh phải đến văn phòng nhà 
trường để đón con mình.

ĐÓN VỀ SỚM  
Nếu học sinh phải rời trường trước khi giờ tan 
học, phụ huynh phải tới văn phòng 
trường học và ký tên cho con của mình về sớm. 
Học sinh sau đó sẽ được gọi từ phòng học của 
văn phòng. Xin phụ huynh đừng đi đến lớp học. 
Nếu con quý vị về sờm mà thời gian học còn lại 
trong ngày chưa tới 2 giờ, thì việc xin về sớm sẽ 
ghi lại là đi học trễ.

CỘNG ĐỒNG HOA
Học khu cho phép các tổ chức bên ngoài truy cập 
để phân phối thông tin cho học sinh và gia đình 
thông qua hệ thống phân phối eflyer Peachjar. 
Sau khi được học khu chấp thuận, các tờ rơi sẽ 
được gửi trực tiếp qua email cho phụ huynh qua 
Peachjar. Chúng cũng được đăng trên trang web 
eflyers của mỗi trường. Chúng dành cho các sự 
kiện cộng đồng, các lớp học ngoại khóa, các sự 
kiện PTA / PTSA, v.v.

LỚP 5  
Trong năm cuối của giáo dục cấp 1 trường học sẽ 
có các sinh hoạt đặc biệt cho học sinh lớp 5. Một 
trong những sinh hoạt này là đi cắm trại. Các em 
sẽ dành ba ngày tham gia các bài học thực hành 
có liên quan đến chương trình khoa học và xã 
hội mà các em đã học trong lớp. Các em cũng sẽ 
được nhảy múa, chèo xuồng, làm thủ công và hát 
những bài hát về lửa trại. Buổi họp toàn trường 
cuối cùng của năm học rất đặc biệt đối với học 
sinh lớp 5, vì các em ăn mừng về việc hoàn thành 
của các em ở trường cấp 1 với tất cả các học sinh. 
Sau đó, các em có thể làm tương tự với gia đình 
của các em để chúc mừng các em được lên cấp 2 
(đây không được gọi là lễ tốt nghiệp).
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Cấp 2

Lớp 6 đến lớp 8 được coi là giáo dục trung học cơ 
sở và Học khu Issaquah có 5 trường Cấp 2.

CHỌN MÔN HỌC  
Vào tháng 3, học sinh được yêu cầu chọn các lớp 
cho năm học sau. Các học sinh sẽ nhận được các 
tài liệu và quý vị sẽ giúp con em quý vị chọn các 
môn học trong Student Access.

Học sinh bắt buộc phải học cả năm Ngữ Văn, 
Nghiên cứu Xã hội, Toán và Khoa học ở mỗi cấp 
lớp, những lớp này được gọi là các lớp Chính. 
Các lựa chọn nâng cao và tăng tốc có sẵn cho 
học sinh các môn Ngữ Văn, Toán và Khoa học; vị 
trí trong các khóa học này được thực hiện bằng 
cách sử dụng một mô hình tự chọn có thông tin. 
Thông tin có thể được tìm thấy trong gói lựa 
chọn khóa học của học sinh và trên trang web 
của Học khu. Có một số lớp học bắt buộc bổ sung 
như Sức khỏe và Thể dục (Giáo dục thể chất) và 
Công nghệ thông minh (chỉ dành cho lớp 6). Và 
có các khóa học tự chọn như Hợp xướng, Ban 
nhạc, Dàn nhạc, Tiếng Tây Ban Nha, v.v.

LỊCH HỌC  
Học sinh chuyển đến các lớp học khác nhau cho 
mỗi môn học và họ có các giáo viên khác nhau. 
Các lớp học dài từ 50 đến 55 phút và được gọi 
là “một khoảng thời gian”. Có 6 đến 7 tiết hàng 
ngày. Học sinh ăn trưa 30 phút và không có giờ 
giải lao.

CANVAS
Canvas là Hệ thống Quản lý Học tập của Học 
khu Issaquah dành cho học sinh từ lớp 6 đến 
lớp 12. Thông qua Canvas, học sinh có thể truy 
cập tất cả các môn học, nộp bài tập và kết nối 
với giáo viên và bạn học của mình.
Phụ huynh có thể có Vai trò quan sát viên trong 
Canvas, cho phép truy cập để xem (các) khóa 
học của học sinh. Đối với hướng dẫn bằng video 
và hướng dẫn sử dụng Canvas:https://www.
issaquah.wednet.edu/district/departments/
Technology/canvas

ĐIỂM  
Giáo viên sử dụng cách chấm điểm chữ cái: A, A-, 
B +, B, B-, C +, C, C-, D +, D, F (D là đủ điểm tiêu 
chuẩnvà F là rớt). Điều quan trọng là phải đọc 
Giáo trình từ mỗi giáo viên để hiểu được cách 

chấm điểm. Học sinh cấp 2 nhận 3 phiếu điểm 
chính thức mỗi năm. Quý vị có thể kiểm tra điểm 
số của học sinh thông qua Family Access. Không 
có hệ thống xếp hạng ở Mỹ.

ĐIỂM/TÍN CHỈ CHO CẤP 3   
Tất cả học sinh lớp 7 và lớp 8 hoàn thành những 
lớp học dành cho cấp 3, thì có thể dùng điểm số 
và tín chỉ đưa vào sổ học bạ của cấp 3.

Nếu học sinh muốn làm được điều này thì học 
sinh phải nói chuyện với nhân viên tư vấn của họ 
hạn chót là cuối năm lớp 11. Xin lưu ý rằng khi 
điểm số được thêm vào sổ học bạ cấp 3, điểm số 
và tín chỉ không thể bị xóa và sẽ được tính vào 
điểm tổng kết của học sinh. 

BÀI KIỂM TRA  
Sẽ có các bài kiểm tra của lớp, của khu vực và của 
tiểu bang. Đối với các bài kiểm tra của lớp, giáo 
viên viết bài kiểm tra dựa trên chương trình giảng 
dạy. Học sinh sẽ có nhiều bài kiểm tra trong mỗi 
học kỳ. Đối với bài kiểm tra của khu vực, học sinh 
sẽ được yêu cầu làm một bài kiểm tra trước mỗi 
học kỳ và một bài kiểm tra sau khi một chương 
học hoặc mỗi học kỳ. Đối với các bài kiểm tra của 
tiểu bang, xin xem trang số 7.

LÊN LỚP  
Học sinh lớp 6, 7 và 8 đạt điểm đậu của ít nhất 
mười một trong số mười hai khóa học chính phổ 
thông của ba học kỳ sẽ được lên cấp lớp tiếp 
theo. Những học sinh có nhiều hơn một điểm 
không đạt trong các môn Ngữ Văn, Nghiên cứu 
Xã hội hoặc Toán được khuyến nghị học lại trong 
Chương trình Hè trực tiếp của Trường Trung học 
Cơ sở của Học khu. Hiệu trưởng trường trung 
học cơ sở sẽ chính thức thông báo cho phụ 
huynh hoặc người giám hộ về những học sinh sẽ 
được giữ lại vào ngày cuối cùng của năm học.
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2) Mọi học sinh phải phát triển kế hoạch Trung 
học và Xa Hơn để hướng dẫn trải nghiệm trung 
học của học sinh, bao gồm các kế hoạch cho giáo 
dục hoặc đào tạo sau trung học và nghề nghiệp. 
Học sinh phải tạo ra các kế hoạch trung học và 
ngoài các kế hoạch của mình với sự hợp tác của 
phụ huynh và nhân viên nhà trường.

3)Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu của lộ trình 
tốt nghiệp được học khu chấp thuận để tốt 
nghiệp. Tất cả học sinh nên tham khảo ý kiến tư 
vấn viên để biết thêm thông tin về việc đáp ứng 
yêu cầu.

4)Học khu yêu cầu tất cả học sinh phải chứng 
minh trình độ công nghệ. 

ĐIỂM  
Giáo viên sử dụng phân loại chữ: A, A-, B+, B, B-, 
C+, C, C-, D+, D, F (D là đủ điểm tiêu chuẩn và F 
là rớt). Điều quan trọng là phải đọc Giáo trình từ 
mỗi giáo viên để hiểu được cách chấm điểm. Học 
sinh cấp 3 có điểm số sau mỗi học kỳ. Phụ huynh 
(và học sinh) có thể kiểm tra điểm số của mình 
thông qua Family Access. Không có hệ thống 
xếp hạng ở Mỹ. Các trường đại học và công sở 
thường xem học bạ học sinh vì được liệt kê tất 
cả các điểm cấp 3, các môn học và điểm tổng kết 
của học sinh (gọi là GPA). 

Cấp 3

Từ lớp 9 đến lớp 12 được coi là giáo dục cấp 3 
và Học khu Issaquah có 4 trường trung học. Học 
sinh lớp 9 được gọi là học sinh năm thứ nhất 
(freshman), lớp 10 gọi là học sinh năm thứ hai 
(sophomore), lớp 11 gọi là học sinh năm thứ 
ba (junior), lớp 12 gọi là học sinh năm thứ tư 
(senior).

CÁC YÊU CẦU TỐT NGHIỆP   
Để tốt nghiệp cấp 3, học sinh phải đáp ứng bốn 
yêu cầu: (1) đạt đủ số tín chỉ cần thiết; (2) phát 
triển một Kế hoạch Trung học và Xa Hơn (3) đáp 
ứng các yêu cầu của lộ trình tốt nghiệp đã được 
Học khu chấp thuận; và (4) chứng minh trình độ 
công nghệ.

Tiểu bang yêu cầu học sinh phải đạt tối thiểu 24 
tín chỉ trong các môn học cụ thể để tốt nghiệp 
trung học. Các khu học chánh được phép thiết lập 
các yêu cầu tín chỉ vượt quá số lượng tối thiểu do 
tiểu bang thiết lập, hoặc để được miễn các yêu 
cầu dựa trên tín chỉ cho một hoặc nhiều trường 
trung học thực hiện các yêu cầu thay thế.

1)Tiểu bang yêu cầu học sinh kiếm được tối thiểu 
24 tín chỉ trong các lĩnh vực chủ đề được chỉ định 
để tốt nghiệp trung học. Đối với trường cấp 3 
Issaquah (IHS), trường cấp 3 Skyline (SHS) và 
trường cấp 3 Liberty (LHS), Khu Trường Học ISD 
đã thiết lập các yêu cầu về tín chỉ và khóa học sau 
đây để tốt nghiệp:

MÔN HỌC  IHS/SHS  LHS (2021-22)  LHS (2023)  LHS (2024)  LHS (2025)  

Văn (English) 4  4  4 4  4  

Toán (Math) 3  3 3 3  3  

Xã hội học (Social Studies) 3  3  3 3  3  

Khoa học (Science)  3  3  3 3  3  

Nghề nghiệp & Kỹ thuật 1 1  1 1  1  

Thể dục Thể thao 1.5 1.5   1.5 1.5  1.5  

Sức khỏe (Health) .5  .5  .5 .5  .5  

Con đường nghệ thuật 2  2  2 2 2 

Ngôn ngữ Thế giới 2  2  2 2  2  

Môn tự chọn (Electives) 4  8  7 6  5

Tổng số tín chỉ 24  28 27 26 25



Lớp Nâng cao AP Advanced Placement   
Tại các trường cấp 3 Liberty và Issaquah, học 
sinh cấp 3 có thể theo học các lớp đại học. Học 
sinh có thể nhận được tín chỉ đại học, tùy thuộc 
vào điểm thi của học sinh và trường đại học đang 
theo học.

Tú Tài Quốc Tế IB International Baccalaureate  
y là một Chương trình Văn bằng mà học sinh 
tại Trường cấp 3 Skyline có thể theo học. Đây 
là khóa học đại học cho các học sinh lớp 11-12 
dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Trong năm thứ 
hai của cấp học sinh sẽ được yêu cầu ký một hợp 
đồng phác thảo các lớp học của học sinh cho lớp 
11 và 12. Bằng Tú tài quốc tế được nhiều trường 
đại học trên toàn thế giới công nhận.

HỌC TRƯỚC (gọi là RUNNING START)  
Chương trình này cho phép tất cả học sinh cấp 3 
có thể học một số lớp ở trên mạng. Học sinh lớp 
11 và 12 có thể đi học tại một trường cao đẳng và 
nhận được tín chỉ của trường Cao đẳng và cấp 3 
cùng một lúc.

ĐIỂM HỌC BẠ   
Đây là một hồ sơ chính thức về điểm số của học 
sinh cho các môn học cấp 3. Các trường đại học và 
công sở chỉ xem bảng điểm của trường cấp 3 (họ 
không xem điểm học bạ của trường cấp 2 hoặc 
cấp 1).

TÍN DỤNG NGÔN NGỮ THẾ GIỚI  
Học sinh có thể nhận được Tín Chỉ về ngôn ngữ 
Thế giới nếu học sinh làm bài kiểm tra và đủ điểm 
yêu cầu. Đây là một cách tuyệt vời cho các học 
sinh song ngữ hoặc ELL nhận được tín chỉ. Hãy 
hỏi cố vấn trường cấp 3 để biết chi tiết.

TRUNG TÂM CAO ĐẲNGVÀ NGHỀ NGHIỆP  
Trường học có đầy đủ phương tiện để giúp cho 
học sinh và phụ huynh về việc học sau cấp 3 và 
quyết định sự nghiệp như hỗ trợ tài chính, công 
việc bán thời gian, cơ hội tình nguyện v.v. Để biết 
thêm thông tin, xin vào trang mạng của trường.

DẠ VŨ  
Trường sẽ học tổ chức nhiều dạ vũ cho các 
em học sinh. Homecoming là vào mùa thu. 
Mặc dù là một sự kiện chính thức, các em gái 
thường mặc váy ngắn. Sự kiện này được liên 
kết với một trận túc cẩu kiểu Mỹ. TOLO là 
một điệu nhảy mùa xuân, khi các em gái phải 
mời các em trai để đi dạ vũ. Và luôn có một 
chủ đề thú vị, vì tất cả các em phải mặc trang 

phục hoái trang. Ngoài ra, vào cuối năm học, các 
trường học tổ chức dạ vũ gọi là Prom, một sự 
kiện rất long trọng, khi các em gái mặc váy dài và 
các em trai mặc tuxedos. 

KHU VỰC CẤM MA TUÝ 
(DRUG FREE ZONES)  
Các trường học trong học khu trường học 
Issaquah được nằm trong khu vực cấm ma tuý, 
được thành lập bởi thành phố Issaquah và quận 
King. Quy luật của các khu vực cấm ma tuý sẽ có 
hình phạt gấp đôi chó bất cứ ai bắt gặp buôn bán 
các chất kích thích hay ma túy trong vòng 1.000 
feet của một trường học được định danh, trạm 
xe buýt trường học hoặc công viên công cộng.

QUẤY RỐI, ĐE DOẠ, VÀ BẮT NẠT   
Nếu một học sinh cảm thấy rằng mình đang bị 
quấy rối, đe dọa, hoặc bị hiếp đáp bởi vì chủng 
tộc, tín ngưỡng, màu sắc, nguồn gốc quốc gia, tổ 
tiên, giới tính, định hướng giới tính, hoặc khuyết 
tật, học sinh nên ngay lập tức báo cáo nhưng 
sự cố này đến giáo viên, nhân viên tư vấn, hoặc 
ban giám hiệu. Một bản sao đầy đủ về quy định 
số #3207 có thể được lấy tại bất kỳ trang mạng 
của trường học hoặc vào trang mạng www.
issaquah.wednet.edu.

TRƯỜNG GIBSON EK HIGH SCHOOL   
ây là trường Cấp 3 mới nhất của khu trường 
học Issaquah đã mở cửa vào tháng 9 năm 2016. 
Trường này sử dụng một mô hình học gọi là Hình 
Ảnh Lớn (Big Picture) để khuyến khích học sinh 
sử dụng các phương pháp học ra “ngoài cái hộp” 
(out of the box). Tại trường Gibson Ek, học sinh 
được học thông qua các dự án đã được lựa chọn 
cẩn thận thay vì theo học các lớp như tại một 
trường cấp 3 bình thường. Các phương pháp học 
tập mới rất là tốt hơn cho một số học sinh. Nếu 
quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về 
trường học này, hãy truy cập vào: 
www.gibsonek.org.
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Hỗ trợ Thực Phẩm, Áo 
Quần và Dụng Cụ

Chương trình ăn nhẹ - Chương 
trình tại mọi trường học cung cấp 
bữa sáng nhỏ và / hoặc lựa chọn 
đồ ăn nhẹ - hãy hỏi y tá, giáo viên 
hoặc cố vấn của trường.

Đăng ký bữa ăn trưa miễn phí 
và giảm giá tại http://www.
issaquah.wednet.edu/district/
d e p a r t m e n t s / o p e r a t i o n s /
foodservice. Hỗ trợ có thể có sẵn 
cho những gia đình không đủ tiêu 
chuẩn nhưng vẫn có nhu cầu tài 
chính. Gọi 425-837-5060 để biết 
chi tiết. 

Bữa trưa cho Bữa trưa cho kỳ 
nghỉ (nghỉ Lễ, nghỉ hè...), - Liên 
hệ với Ngân hàng Thực phẩm và 
Quần áo Issaquah: https://www.
issaquahfoodbank.org/special-
programs/ hoặc gọi 425-392-
4123. Ext 16. 

Tủ quần áo - Mỗi trường cấp 3 có 
thể cung cấp cho học sinh những 
loại quần áo mới hoặc đã qua sử 
dụng ít. Nói chuyện với cố vấn của 
học sinh của quý vị. Ngân hàng 
Thực phẩm và Quần áo Issaquah 
là một nguồn tài nguyên hữu ích 
khác https://issaquahfoodbank.
org/. 

Tools 4 School - Đăng ký vào 
mùa xuân / mùa hè để nhận cặp 
táp và đồ dùng học tập miễn phí 
trong tháng 8. Đăng ký và các chi 
tiết khác được đăng tại: https://
isfdn.org/our-purpose/support-
struggling-students/tools-4-
school/. cặp táp và đồ dùng cũng 
có sẵn quanh năm học. Kiểm 
tra với nhân viên văn phòng của 
trường. 

Nhạc cụ ban nhạc - Hầu hết các 
trường trung học cơ sở và trung 

học phổ thông đều có quyền sử 
dụng nhạc cụ ban nhạc miễn phí 
hoặc giảm chi phí thuê. Nói chuyện 
với giáo viên ban nhạc của trường. 

Tuxes & Tiaras - Một sự kiện miễn 
phí dành cho học sinh trường cấp 
3 Issaquah School District, nơi các 
em có thể chọn một chiếc váy, bộ 
đồ, giày và phụ kiện miễn phí cho 
các buổi khiêu vũ.

Hổ trợ cho Học Tập
Hỗ trợ học tập sau giờ học 
thường được cung cấp miễn phí 
tại mỗi trường. Các chương trình 
khác nhau tùy theo cấp lớp và tòa 
nhà, nhưng có nhiều cơ hội để 
đặt câu hỏi với giáo viên, làm bài 
tập về nhà, sử dụng máy tính, và 
ở cấp trung học, đi xe buýt hoạt 
động miễn phí về nhà. Hỏi nhân 
viên văn phòng về các cơ hội tại 
trường.

Cố vấn cho học sinh của quý vị – 
Chương trình Cố vấn VOICE của 
Học khu có thể cung cấp một cố 
vấn riêng cho học sinh của quý vị. 
Nói chuyện với cố vấn hoặc giáo 
viên của trường để xem liệu học 
sinh có đủ điều kiện hay không.

Học bổng cho: Kiểm tra PSAT 
/ SAT / AP / IB được cấp ở cấp 
3. Hãy hỏi nhân viên kế toán ở 
trường của quý vị để biết thêm 
thông tin.

Học bổng cho các chuyến đi 
thực tế, đồng phục thể dục 
cũng như ấn bản hành năm của 
trường, vé khiêu vũ, tiệc cấp cao, 
v.v. cũng có thể có sẵn. Hãy hỏi 
nhân viên kế toán ở trường.

Tài trợ học tập cho học sinh Tổ 
chức Issaquah Schools Foundation 
cung cấp các khoản tài trợ cho việc 
dạy kèm và hỗ trợ học tập bên 

ngoài khác. https://isfdn.org/our-
purpose/advancing-academic-
achievement5/student-academic-
grants/

Hỗ trợ khác 
Cố vấn học đường Mỗi trường 
đều có cố vấn để giúp hỗ trợ 
học tập và sức khỏe tinh thần. 
https://www.issaquah.wednet.
edu/family/counseling-services.

Chương trình Chăm sóc trước 
/ Sau giờ học (BASC) Hỗ trợ tài 
chính (K-8) có thể được cung cấp 
cho Chương trình BASC của Học 
khu Issaquah. Gọi 425-837-5080 
để yêu cầu đơn đăng ký.

Dịch cho bảng điểm - Chương 
trình Nhịp Cầu Văn Hoá của 
Foundation có thể giúp dịch 
các bản điểm điểm. Liên hệ 
culturalbridges@isfdn.org để 
được hỗ trợ.

Kiểm Tra Thị Giác được thực 
hiện tại trường. Bất kỳ học sinh 
nào cần trợ giúp thêm về thị giác 
hoặc kính đeo mắt có thể liên hệ 
với y tá trường học để nhận các 
cuộc hẹn khám và đeo kính với 
chi phí thấp và miễn phí.

Mỗi trường học có quyền truy 
cập vào quỹ của y tá để giúp hỗ 
trợ các nhu cầu cơ bản. Quý vị có 
thể liên hệ với y tá hoặc nhân viên 
tư vấn của trường về điều này.

Nhiều trường có chương trình 
PTSA / PTA Angel hoặc Outreach 
với các cơ hội được hỗ trợ. Hãy 
hỏi các nhân viên văn phòng.

Để biết thông tin về các tài 
nguyên khác trong khu vực 
của chúng ta, xem thư mục tài 
nguyên cộng đồng trực tuyến 
tại: https://www.issaquahwa.
gov/268/Human-Services.

Tài nguyên cho Gia Đình
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Để tìm hiểu thêm thông tin về
Tổ chức Trường học Issaquah, hãy ghé thăm
trang web, hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 

425.391.8557

isfdn.org

Cảm thấy thành công cho mọi học sinh, mọi trường học.

Được thành lập vào năm 1987, Tổ chức Trường học Issaquah 
vẫn cam kết hỗ trợ học sinh của cộng đồng chúng ta ngày 
nay. Bằng cách tài trợ các nguồn lực trong các lĩnh vực hỗ trợ 
học tập, nhu cầu cơ bản của học sinh, sức khỏe tâm thần và 
hành vi, tài trợ cho cả học sinh và giáo viên dạy nghề, STEM 
& robot, và tiếp cận cộng đồng có mục tiêu, Quỹ cố gắng 
đảm bảo rằng học sinh có những gì họ cần học, thậm chí 
giữa môi trường học tập luôn thay đổi. Đóng góp hoặc tình 
nguyện ngay hôm nay!


