Trường Theo Học Niên Khóa 2021-2022 (chọn một): ___BMS ___CMS ___DMS ___KLMS ___PCMS ___PMS ___WMS

PFLUGERVILLE ISD: 6TH Grade Choice Sheet for 2021-2022
(Học Khu Pflugerville – Tờ Lựa Chọn Lớp 6, 2021-2022)
HẠN CHÓT NỘP LẠI TỜ LỰA CHỌN CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC: : _______________
***Nếu không nộp lại trước ngày hết hạn, những lựa chọn chính khóa và tùy chọn sẽ được ban giảng huấn của trường quyết định. ***
___________________________________________ _______________________________ _________
Họ của Học Sinh
Tên của Học Sinh
Tên Lót (viết tắt)
______________________________
Số Phôn (của Phụ Huynh/Bảo Hộ)

___________________
Số ID Học Sinh PfISD

___________________________
Điện Thư (Email )(của Phụ Huynh/Bảo Hộ)

Phần 1 – Các Môn Học Bắt Buộc

Hướng dẫn khóa học của MS :

For office use
only:
SPED GT
CARE GAME
504 ESL

http://www.pfisd.net/Page/5144

Học Khu Pflugerville có chinh sách đăng ký mở các lớp Pre-AP và AP. Chúng tôi tin tất cả học sinh đều thành công nếu được yểm trợ thích
Xin đánh dấu chọn một của mỗi của 4 Môn Học Chính Khóa:
_____Language Arts (1611) Môn Anh Văn
HOẶC _____ Advanced Language Arts (1615) Đòi hỏi chỉ định đọc dịp hè..
_____World Cultures (2611) Văn Hóa Thế Giới HOẶC

_____ Advanced World Cultures (2615)

_____Math (3611) Môn Toán

HOẶC _____ Accelerated Math (3615)

_____Science (4611) Khoa Học

HOẶC

_____ Advanced Science (4615) Đòi hỏi dự án khoa học trong thời

gian học

Phần 2– Giáo Dục Thể Lực
Tất cả học sinh lớp 6 phải ghi danh học môn giáo dục thể lực
Chọn MỘT: _____P.E. (8611)

____KICKSTART 1 (8658) + Phải đóng chi phí cho “Kickstart Kids” – số tiền _______________

_____ Off Campus P.E. (8845) *đơn đang chờ duyệt (gặp cố vấn) HẠN CHÓT 1 THÁNG 6– đơn đăng ký trễ hạn không được chấp nhận
_____ Dance, Middle School 1 (8631) * Môn này có thể được tính vào tín chỉ cho PE.

Phần 3 – Môn Tùy Chọn
Tất cả học sinh lớp 6 phải học HAI MÔN TÙY CHỌN cho cả năm. Ngoại lệ: : học sinh sẽ bị chỉ định học một lớp học môn bắt buộc thay một môn
tùy chọn dựa vào thành quả học môn bắt buộc của năm trước hoặc kết quả trắc nghiệm STAAR.
Xếp hạng 6 TÙY CHỌN đầu tiên – Tùy chọn #1 = chọn lựa thứ 1, tùy chọn #6 = chọn lựa thứ 6.
Những tùy chọn đặc biệt không được bảo đảm: sự sắp xếp được dựa trên tính khả thi trong lịch học của học sinh và lịch trình chung. KHÔNG PHẢI TẤT CẢ
MÔN TÙY CHỌN CÓ Ở TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG (môn học đưa ra tùy ban giảng huấn và nhu cầu của học sinh)
_____ Technology Applications 6 (3682)

_____ Gateway I (79702) PMS, PCMS, ONLY

_____ AVID (9076) Phải nộp đơn (gặp cố vấn lớp 5) và học sinh phải được ghi danh vào một khóa học nghiêm ngặt.
_____ PFLEX (3658) Phải đã được nhận là học sinh Năng Khiếu và Tài Giỏi (Gifted and Talented – G/T)
_____ Accelerated Spanish 1 (5715) Học sinh chưa từng đăng ký song ngữ hoặc học kỹ Tiếng Tây Ban Nha (Spanish) trước đây phải qua đánh giá
_____ Succeed & Achieve (6662)
_____ Art I (6612) ) Lớp này không tính cho tín chỉ trung học phổ thông.
_____ Band 1 (6631)

______Fine Arts Dance, Middle School 1 (6653) * Môn này có thể được tính vào tín chỉ cho Fine Arts

_____ Choir 1 (6641)
_____Theatre, Middle School 1 (6622)
_____ Orchestra 1 (6761) (Chỉ Westview) Ghi chú: Tất cả học sinh học khu thích Orchestra được chuyển qua Westview Middle School

______________________________________
Tên Học Sinh – CHỮ IN
Ngày
__________________________________________
Tên Phụ Huynh,/Giám Hộ – CHỮ IN
Ngày

________________________________________________
Chữ Ký Học Sinh
Ngày
________________________________________________
Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ
Ngày

Ủy ban ARD có quyền điều chỉnh tại cuộc họp chuyển tiếp cho học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

