
Tầm nhìn mục tiêu Mỗi Trẻ em đều Thành công của Học khu Công lập Denver bắt nguồn từ niềm tin rằng mọi 

học sinh ngay từ ngày đầu tiên bước vào một trường học của DPS, đều có thể đạt thành tích ở mức cao nhất và 
cuối cùng sẽ bước lên bục tốt nghiệp với tâm thế sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và đời sống. Một trong năm 
mục tiêu trong bản kế hoạch chiến lược của Học khu - Kế hoạch Denver 2020 - là bảo đảm các học sinh của 
chúng tôi tốt nghiệp với tâm thế sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp thông qua chương trình khóa học khắt khe 
và các tiêu chuẩn cao. 

DPS đã lập ra các yêu cầu tốt nghiệp mới, dựa trên bằng chứng, và sẽ có hiệu lực trong năm nay cho các lớp tốt nghiệp 
năm 2021. Các tiêu chuẩn tốt nghiệp cập nhật của chúng tôi xoay quanh ba thành phần chính:

VĂN BẰNG CỦA TRIỂN VỌNG 

Chúng tôi biết rằng hầu hết các nghề nghiệp trong tương lai đòi 
hỏi học sinh phải tiếp tục một hình thức giáo dục sau phổ thông 
sau khi các em tốt nghiệp - cho dù đó là cao đẳng đại học, 
trường nghề, chương trình học việc hoặc phục vụ trong quân 
ngũ. Các tiêu chuẩn tốt nghiệp mới của chúng tôi phản ánh 
những gì cần có ở học sinh để thành công ở bậc cao đẳng đại 
học, huấn luyện nghề nghiệp hoặc tại nơi làm việc. 

Tại DPS, chúng tôi muốn bảo đảm các học sinh của chúng tôi 
có thể đạt tiềm năng đến mức tối đa và không cần phải học các 
lớp bổ túc sau khi tốt nghiệp. Đó là lý do vì sao chúng tôi đặt ra 
các tiêu chuẩn mới cao hơn để tốt nghiệp và kết nối học sinh 
với các nguồn hỗ trợ để bảo đảm các em được chuẩn bị sẵn 
sàng để thành công ở bậc đại học và nghề nghiệp. 

Các tiêu chuẩn tốt nghiệp mới này ít chú trọng vào các điểm số 
lấy được trong lớp học mà tập trung nhiều hơn vào khả năng 
của học sinh thể hiện cho thấy các em đã thực sự được chuẩn 
bị sẵn sàng cho đời sống sau trung học phổ thông. Một số học 
sinh có thể cần nhiều thời gian hơn để hoàn tất các yêu cầu và 
các em có thể kéo dài hơn con đường đến tốt nghiệp sang năm 
thứ năm hoặc thứ sáu (tối đa 21 tuổi).  Bằng cách áp dụng các 
tiêu chuẩn cao trong toàn Học khu, các học sinh của chúng tôi 
sẽ được thử thách và truyền cảm hứng trên hành trình học tập 
để tự trui rèn tương lai của chính các em để hướng đến một 
nghề nghiệp có ý nghĩa.

CÁC TIÊU CHUẨN TỐT NGHIỆP MỚI

YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC NĂNG LỰC KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ 
NGHỀ NGHIỆP CÁ NHÂN

Tìm hiểu thêm tại collegeandcareer.dpsk12.org. 

CHO LỚP TỐT NGHIỆP NĂM 2021



Về cơ bản, mức học vấn cao 
hơn liên quan đến tỉ lệ việc 

làm và tiềm năng kiếm tiền cao 
hơn1 – do đó, chuẩn bị giúp mỗi 
học sinh sẵn sàng cho việc học 

và huấn luyện sau trung học 
phổ thông là thiết yếu. Nói cách 
khác, hãy xem xét các dự đoán 

sau:

Những người bỏ học, không tốt 
nghiệp trung học trung bình kiếm 
được  $11,667 một năm, so với 

mức lương trung bình $62,609 một 
năm của những người tốt nghiệp 

cao đẳng đại học1.

Tỉ lệ thất nghiệp đối với những 
người bỏ học là 27%, so với  

5% đối với những người tốt nghiệp 
cao đẳng đại học1.

Những công việc cần học tập huấn 
luyện sau trung học phổ thông đang 
phát triển nhanh gấp ba lần so với 
những công việc chỉ đòi hỏi văn 

bằng trung học2. 

Đến năm 2020, 74% trong tổng số 
các công việc ở Colorado sẽ đòi 

hỏi trình độ học vấn cao hơn trung 
học phổ thông, như cao đẳng đại 

học, trường nghề, chương trình học 
nghề hoặc phục vụ quân ngũ2. 

ĐỂ LẤY ĐƯỢC VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP DPS, HỌC SINH ĐƯỢC YÊU CẦU HOÀN 
THÀNH CÁC CỘT MỐC SAU: 

YÊU CẦU VỀ KHÓA HỌC:

Học sinh cần phải hoàn thành 24 tín chỉ khóa học trong nhiều lĩnh vực môn 
học để giúp các em chuẩn bị cho các yêu cầu nhập học tại các cơ sở giáo 
dục sau trung học phổ thông. Chương trình khóa học yêu cầu gồm:

4 đơn vị của môn Văn khoa Anh ngữ  •  4 đơn vị môn Toán  •  3 đơn vị môn 
khoa học  •  3 đơn vị môn nghiên cứu xã hội  •  1 đơn vị môn giáo dục thể 
chất  •  1 đơn vị môn nghệ thuật hoặc Giáo dục Kỹ Thuật và Dạy Nghề (CTE) 
hội đủ điều kiện  •  8 đơn vị của các môn tự chọn được phê chuẩn

Học sinh cần thể hiện năng lực trong môn tiếng Anh và toán, nghĩa là chứng 
minh các em đã hiểu nội dung môn học và có thể phát triển dựa trên các kỹ 
năng đã học.

Chúng tôi biết các em học sinh đặc biệt duy nhất và chọn nhiều con đường 
khác nhau để đạt thành công; do đó, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và kế 
hoạch học tập, qua đó các em có thể chứng tỏ năng lực của mình. Việc thể 
hiện năng lực có thể tiến hành theo nhiều cách, qua đó phản ánh các tiêu 
chuẩn học tập Colorado, ví dụ như đạt được các điểm số tối thiểu trong các 
kỳ thi của tiểu bang và quốc gia, hoàn tất các dự án học tập nghiêm ngặt, 
đạt yêu cầu của các khóa học trình độ đại học trong lúc đang còn học phổ 
thông trung học hoặc đạt được chứng chỉ nghiệp vụ được phê chuẩn. Để 
xem xét chi tiết mọi cách thức mà học sinh có thể hoàn tất các yêu cầu về 
năng lực, vui lòng truy cập collegeandcareer.dpsk12.org.

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC:

Học sinh sẽ tiếp tục làm việc với các chuyên viên tư vấn của mình, các giáo 
viên và gia đình để lập ra, cập nhật và hoàn tất các Kế hoạch Học tập và 
Nghề nghiệp Cá nhân (ICAP) của các em, một qui trình bắt đầu ngay từ 
năm lớp sáu.
Thông qua công cụ hoạch địch học tập và nghề nghiệp cá nhân này, học 
sinh được trao quyền để tự đánh giá mọi khía cạnh của con đường dẫn 
đến đại học và nghề nghiệp của mình, kể cả việc lập mục tiêu, cơ hội học 
tập cao đẳng đại học, lập kế hoạch học tập, kiến thức tài chính và nguồn 
hỗ trợ tài chính và các kỹ năng của Thế kỷ 21. Mô hình này tạo ra sơ đồ lộ 
trình mà học sinh có thể đạt được, do đó các em có thể hình dung được 
cách thức mà việc khám phá các khả năng và đạt được các cột mốc sẽ 
biến thành các ước vọng về đại học và nghề nghiệp tương lai của mình 
như thế nào.

YÊU CẦU VỀ ICAP:

CÁC TIÊU CHUẨN TỐT NGHIỆP CHO KHÓA TỐT NGHIỆP NĂM 2021:

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về các yêu cầu tốt nghiệp mới này, vui 
lòng nói chuyện với giáo viên, chuyên viên tư vấn của con quý vị hoặc lãnh 
đạo trường. Học khu chúng tôi hoan nghênh các ý kiến nhận xét về các tiêu 
chuẩn tốt nghiệp mới, và đang nỗ lực để bảo đảm mọi gia đình có được 
nguồn hỗ trợ cần thiết để đạt thành công. Để xem thông tin cập nhật và các 
sự kiện, hãy theo dõi tại collegeandcareer.dpsk12.org. 
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