
Trình tự các khóa toán học   

Math 6 Math 7 Math 8 Đại số 1 

SPS cố gắng "đảm bảo việc học tập liên tục của trẻ trong suốt mầm non, 
tiểu học, cấp 2 và cấp 3 bằng cách tạo ra một lộ trình toán học nhất quán  
với các tiêu chuẩn, chương trình giảng dạy và các đánh giá tập trung vào sự 
hiểu biết sâu sắc về toán học." 
Catalyzing Change in Early Childhood and Elementary Mathematics, pg. 126 
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Hướng dẫn 
Học sinh tại các Trường Công Lập Seattle ghi 
danh vào khóa học tiếp theo của các em theo  
trình tự. Như vậy, học sinh chuyển từ Math 6 lớp 
5 lên lớp 6 sẽ được ghi danh vào Math 7. 

 
 

Các lựa chọn nghề nghiệp Toán trung học 
Học sinh tiếp tục tham gia khóa học tiếp theo, theo trình tự và có thể truy 
cập các khóa toán nâng cao (Advanced Placement Statistics, International 
Baccalaureate Standard Level math (IB SL), Khóa toán đại học tại trung 
học, Advanced Placement Calculus hoặc International Baccalaureate 
Higher Level math (IB HL)) tại trung học. Học sinh có thể chọn các lộ trình 
khác nhau dựa trên kế hoạch trung học và xa hơn nữa của các em. Học 
sinh không cần tăng tốc bổ Sung để đạt được các khóa học toán nâng cao  
nhất được cung cấp. 

Vietnamese 



Thêm thông tin 
Có sẵn tại 

www.seattleschools.org trên 
trang  Math Enrollment page 

 
 
 
 

Các lựa chọn nghề nghiệp Toán trung học 
Bất kỳ sự tiến triển nào cũng sẽ đảm bảo học sinh sẵn sàng vào đại học và nghề nghiệp 

trong toán học 

Câu hỏi? 
Liên hệ với 

trường cấp 2 
của học sinh. 

Hướng dẫn từ Seattle Public Schools 
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