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

DRAFTD

Pf  PFLUGERVILLE ISD: Tờ Lựa Chọn Lớp 7, 2021-2022 
 HẠN CHÓT NỘP TỜ LỰA CHỌN ____________________________________________BY_______________ 

 ***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. *** 

 

  

 

Phần 1 – Các Môn Học Bắt Buộc Hướng dẫn khóa học của MS: 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.

 

 

 

Phần 2– Giáo Dục Thể Lực - Tất cả học sinh lớp 7 phải ghi danh  học môn giáo dục thể lực..

 

 

Phần 3 – Môn Tùy Chọn- Tất cả học sinh lớp 7 phải học HAI MÔN TÙY CHỌN cho cả năm. Tuy nhiên, học sinh sẽ bị chỉ định học

một lớp môn bắt buộc thay một môn tùy chọn (C.A.R.E./G.A.M.E.) 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.   
GHI CHÚ: Những tùy chọn đặc biệt không được bảo đảm: sự sắp xếp được dựa trên tính khả dthi trong lịch học của học sinh và lịch trình chung.  Học 

sinh phải học một lớp Fine Arts ở lớp 7 nếu đã không học ở Lớp 6. KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC MÔN TÙY CHỌN CÓ Ở TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG (lớp mở tùy 

theo ban giảng huấn và nhu cầu học sinh) Fine Arts = Band, Orchestra (chỉ WVMS), Art, Theatre Arts, Dance).

 

 

 

 

 

 

 
 

Tên Học Sinh – CHỮ IN       Ngày  Chữ Ký Học Sinh  Ngày 

___________________________________________ _________________________________________ 

Tên Phụ Huynh,/Giám Hộ – CHỮ IN  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. 

___________________________________________    ________________________________________  __________ ________________ 

Họ của Học Sinh                                   Tên của Học Sinh  Tên Lót (viết tắt)  Số ID# của Học Sinh 

______________________________  ________________________________________ 

Số Phôn (của Phụ Huynh/Bảo Hộ)  Điện Thư (Email )(của Phụ Huynh/Bảo Hộ) 

Check only ONE:   

_____P.E. (8711)  _____KICKSTART 1 (8658)   + Phải đóng phí “Kickstart Kids” 

_____Athletics Girls* (8742)   _____KICKSTART 2 (8758)    Phải đã học KICKSTART 1 + đóng phí 

_____Athletics Boys* (8741)      __Off Campus PE (8845)   đơn chờ duyệt (gặp cố vấn)- HẠN CHÓT 1 THÁNG 6.– đơn đăng ký trễ hạn không được chấp nhận

* Yêu cầu thể lực hàng năm bắt buộc từ ngày 15 tháng 4 trở lên (Học Khu Pflugerville không cấp)
______PE Dance 1 (8631) * Số hiệu môn này có thể dùng cho học sinh năm 1 Dance lớp 6th, 7th, hoặc 8th. Môn này có thể tính là tín chỉ PE.

______PE Dance II (8731) *Số hiệu môn này có thể dùng cho học sinh năm 2 Dance lớp 7th, hoặc 8th. Điều Kiện: đã hoàn tất một lớp. Môn này có thể tính là tín chỉ PE 

Xin đánh dấu chọn một của mỗi của 4 Môn Học Chính Khóa: 

_____Language Arts (1711)  Anh Văn   HOẶC      _____Advanced Language Arts (1715)   Đòi hỏi chỉ định đọc dịp hè. 

_____Texas History  (2711)    Lịch Sử    HOẶC      _____Advanced Texas History (2715) 

 _____Math       (3711)   Toán    HOẶC   _____Accelerated Math (3715)   Học sinh chọn lớp 7th Pre-AP Math sẽ bị đòi hỏi thi Math STAAR lớp 8th 

_____Science    (4711)   Khoa Học     HOẶC   _____Advanced Science (4715)              Đòi hỏi dự án khoa học trong thời gian học 

Đã học một lớp Fine Art ở lớp 6 chưa?  ___ Có     ___Không    Nếu có, đã học lớp Fine Art nào?  _________________________ 

 _____Journalism (1872)  _____ Broadcast Production (3781) KLMS, PCMS, PMS Grade 7/8 

_____Gateway I 7/8: (79702)  _____ Gateway II (79703) Not at PMS   _____Gateway IV (79704) chỉ  PMS & PCMS- Tín Chỉ HS  

_____Technology Applications 7/8 (3882)   _____Principles of Arts, Audio/Video Technology, & Communication (72001) chỉ  PMS – Tín Chỉ HS  

_____Investigating Careers (79701)   

_____Accelerated Spanish I (5715) Phẳi lấy bài thi Spanish của Quận 

_____Accelerated Spanish II (5716) Điều kiện: Đăng ký lớp Accelerated Spanish I hoặc CBE cho Spanish I 

_____PFLEX 7 (3758) Phải đã được nhận là học sinh Năng Khiếu và Tài Giỏi của PFISD (Gifted and Talented – G/T) 

_____AVID (9077) Phải nộp đơn và học sinh phải được ghi danh vào một khóa học nghiêm ngặt 

_____Art 1 - 7th (6712) Số hiệu môn này có thể được dành cho học sinh Art năm 1 ở lớp 7th.  
_____Art 2 (6713)  Số hiệu môn này có thể được dành cho học sinh Art năm 2 ở lớp 7th  Điều kiện: Đã hoàn tất một môn Art 1. 

_____Band 1 (6631)   ____Fine Arts, Middle School, Dance 1 (6653) * Tín Chỉ  Cho FA  

_____Band 2 (6731) Điều kiện: Đã hoàn tất một môn Band 1  .____Fine Arts, Middle School, Dance 2 (6753) * Tín Chỉ  Cho FA  

_____Choir 1 - 7th/8th (6741) Số hiệu môn này có thể được dùng cho học sinh Choir năm 1 ở lớp 7th 
_____Choir 2 (6841) Điều kiện: Đã hoàn tất một môn Hợp Ca 1  

_____Theatre 1 - 7th/8th (6722) Số hiệu môn này có thể được dùng cho học sinh Theatre năm 1 ở lớp 7th.      
_____Theatre 2 (6723)   Điều kiện: Đã hoàn tất môn Theatre 1 ______Theatre 2 -Musical Theater (6724) Điều kiện: Đã hoàn tất môn Theatre 1 

_____Orchestra 2 (6762)  (Chỉ Westview) ghi chú: Tất cả học sinh học khu Pflugerville thích Orchestra đủ điều kiện để chuyển đến Westview Middle School.  

Điều kiện: Đã hoàn tất một môn Orchestra MS 1.

Office use only: 

SPED  GT  

CARE GAME 
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