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Lớp 6 

Thông Tin Về Lên Lớp 7 

Để được đủ điễm lên lớp 7 , tất cã các học sinh phải đậu năm trong sáu môn học cho mỗi học kỳ.  Ngôn ngữ 
nghệ thuật và toán học phải là hai trong năm môn được đậu.  

Học sinh nào không đạc đủ điễm lên lớp 7 sẽ có cơ hội để tham gia học hè để học thêm về học trình AKS chưa 
được nấm vững trong niên học.  Học sinh có thể đi học hè không kéo dài quá hơn hai lớp học kỳ.  

Sự lên lớp của Học Sinh Học Anh Văn (EL)  hoặc Học Sinh Yếu Kém Trình Độ Anh văn (LEP) sẽ được hướng 
dẩn theo Kế Hoạch Học Sinh Học Anh Văn. 

Lớp 7: 
 

Thông Tin Về Lên Lớp 8 

Để được đủ điễm lên lớp 8, các học sinh phải đạt những kỳ vọng cấp độ năm trong sáu sáu đối tượng trong 
mỗi học kỳ. Ngôn ngữ nghệ thuật và Toán phải có hai trong năm đối tượng thông qua. 

Nếu một học sinh không kiếm được xúc tiến để học lớp 8, học sinh sẽ có cơ hội đi học hè để được hướng dẫn 
học các chương trình giảng dạy AKS không thạo trong năm học. Khi học hè, học sinh có thể học không quá 
hơn hai lớp trong học kỳ.  

Sự lên lớp của Học Sinh Học Anh Văn (EL)  hoặc Học Sinh Yếu Kém Trình  Độ Anh văn (LEP) sẽ được hướng 
dẩn theo Kế Hoạch Học Sinh Học Anh Văn.  

Lớp 8 

Thông Tin Về Lên Lớp 9 

Để được đủ điễm lên lớp 9 , tất cã các học sinh phải đậu năm trong sáu môn học cho mỗi học kỳ.  Ngôn ngữ 
nghệ thuật và toán học phải là hai trong năm môn được đậu.   

Học sinh nào không đạc đủ điễm lên lớp 9 sẽ có cơ hội để tham gia học hè để học thêm về học trình AKS chưa 
được nấm vững trong niên học.  Học sinh có thể đi học hè không kéo dài quá hơn hai lớp học kỳ. 

Trong tiểu bang Georgia, Học sinh lớp 8 cũng phải đạt được trạng thái đọc từ Cấp độ trở lên trong Bài kiểm tra 
đánh giá về các mốc quan trọng cuối lớp (EOG) của môn Ngữ văn Georgia và đạt được mức hiệu suất của 
việc phát triển hoặc cao hơn trên mốc cuối Toán học Georgia Milestones (EOG). Học sinh nào không hội đủ 
một trong các yêu cầu thúc đẩy của nhà nước có thể được yêu cầu thi lại sau khi học mùa hè. 

Những học sinh không đạt trình độ thông thạo cấp lớp đối với trạng thái đọc và / hoặc đạt mức thành tích từ 
Phát triển trở lên trong bài đánh giá Toán học EOG nhưng có điểm trung bình cả năm đạt (70 trở lên) trong 
khóa học tương ứng (Ngữ văn hoặc Toán học) có thể được lên lớp. 

Sự thăng tiến cho Học sinh Học tiếng Anh (EL) hoặc học sinh có Trình độ Anh ngữ Hạn chế (LEP) được hướng dẫn bởi Kế hoạch 
Trình độ Thông thạo Anh ngữ của học sinh. 
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