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Mẫu giáo 

Thông Tin Về Lên Lớp 1 

Để được đủ điễm lên lớp 1, học sinh phải chứng minh sự thông thạo cấp lớp hiện tại của chương trình Kỹ Năng 
và Kiến Thức Học Đường (AKS). Sự chuẩn bị lên lớp 1 sẽ được xác định bằng điễm học trong lớp của các em, 
những bài thi, và / hoặc gợi ý của Nhóm Hỗ trợ học sinh trường (SST). 

 

Lớp 1 

Thông Tin Về Lên Lớp 2 

Để được đủ điễm lên lớp 2, học sinh phải chứng minh sự thông thạo cấp lớp hiện tại của chương trình Kỹ Năng và 
Kiến Thức Học Đường (AKS). Sự chuẩn bị lên lớp 2 sẽ được xác định bằng điễm học trong lớp của các em, những 
bài thi, và / hoặc gợi ý của Nhóm Hỗ trợ học sinh trường (SST). 

 

Lớp 2 

Thông Tin Về Lên Lớp 3 

Để được đủ điễm lên lớp 3, học sinh phải chứng minh sự thông thạo cấp lớp hiện tại của chương trình Kỹ Năng 
và Kiến Thức Học Đường (AKS). Sự chuẩn bị lên lớp 3 sẽ được xác định bằng điễm học trong lớp của các em, 
những bài thi, và / hoặc gợi ý của Nhóm Hỗ trợ học sinh trường (SST). 

 

Lớp 3 

Thông Tin Về Lên Lớp 4 

Để được lên lớp 4, học sinh phải có trạng thái đọc từ Cấp độ trở lên trong Bài đánh giá về các mốc quan trọng 
cuối lớp (EOG) của môn Ngữ văn Anh Georgia. Những học sinh không đáp ứng tiêu chí này có thể có cơ hội 
tham gia lớp học hè để được hướng dẫn cụ thể.  Những học sinh này có thể được kiểm tra lại sau giờ học mùa 
hè. Học sinh cũng cần có kiến thức học thuật và kỹ năng cần thiết để thành công ở cấp độ tiếp theo. 

Những học sinh không đạt được Cấp Lớp hoặc Ở trên về Môn Đọc và Vốn Từ Vựng của Georgia Milestones 
Nghệ thuật ngôn ngữ EOG, nhưng vượt qua mức trung bình hàng năm (70 hoặc cao hơn) trong Môn Đọc có thể 
được thăng cấp. 

Lớp 4: 
 

Thông Tin Về Lên Lớp 5 

Để được thăng lên lớp 5, học sinh nên có một trung bình kéo dài một năm là 70 hoặc tốt hơn môn Đọc và Toán, 
và có kiến thức học thuật và các kỹ năng cần thiết để thành công ở cấp độ tiếp theo trong Khoa Học và Khoa Học 
Xã Hội. 

 

Lớp 5 

Thông Tin Về Lên Lớp 6 

Ở Georgia, học sinh lớp 5 cũng được yêu cầu phải đạt được trạng thái đọc từ Cấp độ trở lên trong Bài kiểm tra 
đánh giá về các mốc quan trọng của môn tiếng Anh Georgia cuối lớp (EOG) và đạt được mức thành tích là Phát 
triển hoặc cao hơn trong Bài đánh giá EOG về các mốc quan trọng trong môn Toán Georgia. Học sinh không đáp 
ứng một trong hai yêu cầu lên lớp của tiểu bang này có thể được yêu cầu kiểm tra lại sau khóa học hè. 

Những học sinh không đáp ứng được mức độ thành thạo cho trạng thái đọc và Từ vựng và / hoặc đạt được trình 
độ Phát triển hoặc cao hơn về đánh giá Toán học EOG nhưng có mức trung bình năm vượt qua (70 hoặc cao 
hơn) trong khóa học tương ứng (môn Đọc hay Toán) có thể được thăng cấp. 

Lưu ý: Khuyến mãi cho Người Học Anh Ngữ (EL) hoặc một học sinh có giới hạn Anh Ngữ (LEP) được hướng dẫn bởi Kế hoạch 
Trình độ Thông thạo Tiếng Anh của học sinh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


