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Một Trải Nghiệm Học Tập Cho Thế Hệ Tiếp Theo… 

 

Bước đầu tiên vào tương lai của bạn 
  

  

 

Seckinger High School Overview



Việc học tập. 

Việc Dẫn đầu.  

 Sẵn sàng cuộc sống. 
 

Trường trung học phổ thông mới nhất của Gwinnett sẽ khai 

giảng vào tháng 8 năm 2022, tập trung vào cụm chủ đề đầu tiên 

của khu học. Trường Trung học Seckinger sẽ cung cấp một trải 

nghiệm học tập cho thế hệ tiếp theo, trong đó học sinh có thể 

xuất sắc trong học thuật, điền kinh và nghệ thuật. 

 

Về trải nghiệm của học sinh tại trường trung học Seckinger 

Trường trung học Seckinger sẽ ưu tiên cao sự lựa chọn của học sinh và việc 

học tập cá nhân hóa. Học sinh của chúng tôi sẽ chọn một lĩnh vực tập trung 

cho trải nghiệm học tập ở trường trung học trong ba lĩnh vực rộng lớn — 

khoa học và công nghệ tiên tiến, kinh doanh và lãnh đạo, nghệ thuật và thiết 

kế — hoặc họ có thể chọn một khóa học trung học được cá nhân hóa hơn. 

Các lựa chọn học tập, một môi trường học tập hợp tác và kết nối cũng như 

trải nghiệm thực tế sẽ hỗ trợ học sinh Seckinger khi học cách lập luận, thích 

nghi và giải quyết vấn đề. Học sinh của chúng tôi sẽ tham gia vào quá trình 

phát triển kỹ năng sẵn sàng cho tương lai, có cơ hội tham gia các khóa học 

mới, và tham gia vào một thành tựu cao nhất thiết kế do học sinh phát triển. 

Ngoài ra, học sinh của chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào một loạt các khóa 

học Nâng cao (AP) và cơ hội để đạt được các chứng chỉ được ngành công 

nhận. 

Các hoạt động bổ sung là một phần thiết yếu của cuộc sống trung học. 

Seckinger sẽ cung cấp một chương trình điền kinh đầy đủ. Ngoài ra, học sinh 

sẽ có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa, mỹ thuật, hội học sinh  cơ hội 

lãnh đạo, tổ chức dịch vụ, v.v. 

Học sinh có thể chọn tham gia các lớp học với một trường cao đẳng hoặc 

trường kỹ thuật địa phương để kiếm được tín chỉ kép cho đại học và trung 

học. Học sinh và phụ huynh quan tâm nên liên hệ với bộ phận tư vấn của 

trường địa phương để biết thông tin về việc đăng ký và tham gia các khóa 

học ghi danh kép. 

 

Về các lĩnh vực học tập tại trường trung học Seckinger 

Để bổ sung cho việc học chính của họ, học sinh sẽ có tùy chọn chọn một lĩnh 

vực nghiên cứu cụ thể trong ba lĩnh vực rộng. 

Trong Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, học sinh sẽ khám phá các ứng 

dụng sâu hơn của các công nghệ và kỹ thuật mới nổi, dẫn đến sự nghiệp 

tương lai trong các lĩnh vực liên quan đến STEM. Nội dung học có thể bao 

gồm các lớp về Trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật môi trường. 

Trí tuệ nhân tạo… 

Sự lãnh đạo toàn cầu… 

Nghệ thuật và Thiết kế… 

 
Giáo dục thế hệ mới 



Học sinh tập trung vào Kinh doanh và Lãnh đạo sẽ khám phá kinh doanh, 

ngoại giao và lãnh đạo công dân thông qua tác động địa phương, quốc gia và 

quốc tế của họ. Các khóa học có thể tập trung vào kinh doanh quốc tế, lãnh 

đạo công dân, tham gia cộng đồng, ngoại giao và ngôn ngữ thế giới. (Học 

sinh đăng ký tham gia song ngữ Tây Ban Nha tại Ivy Creek và Jones sẽ có 

thể tiếp tục trải nghiệm DLI ở trường trung học hoặc học tiếng Bồ Đào Nha.) 

Học sinh Nghệ thuật và Thiết kế sẽ thực hiện khả năng sáng tạo và tư duy 

độc lập của mình thông qua nghệ thuật trực quan, kỹ thuật số và biểu diễn. 

Seckinger sẽ cung cấp đầy đủ các chương trình ban nhạc, dàn nhạc, hợp 

xướng, sân khấu và khiêu vũ với các khóa học chuyên biệt dành cho học sinh 

Nghệ thuật và Thiết kế. 

Học sinh của Seckinger cũng có thể chọn một khóa học được cá nhân hóa 

hơn, dựa trên các dịch vụ khóa học có sẵn. 

 

Về Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Cụm Seckinger 

Trong khi khu học có một vài trường theo chủ đề, Cụm Seckinger là cụm chủ 

đề đầu tiên của khu học, sẽ bao gồm trường tiểu học Harmony, Ivy Creek và 

Patrick, và trung học cơ sở Jones. Học sinh của Cụm Seckinger ở tất cả các 

trường — từ mẫu giáo đến tốt nghiệp — sẽ khám phá thế giới của trí tuệ 

nhân tạo! Cụm sẽ cam kết phát triển những học sinh là những công dân có 

tinh thần cộng đồng, chuẩn bị toàn cầu và có tính cạnh tranh cao trong một 

thế giới đang thay đổi nhanh chóng. 

Tại sao lại tập trung vào AI? Học sinh ngày nay đang tốt nghiệp trong một 

bối cảnh công việc luôn thay đổi để khai thác các công nghệ mới nổi. Trường 

trung học Seckinger và sự tập trung vào AI sẽ đảm bảo rằng học sinh được 

chuẩn bị cho những gì phía trước. Seckinger sẽ cung cấp cho tất cả học sinh 

cơ hội khám phá AI ở mức độ quan tâm của họ. 

Lãnh đạo khu học và trường học đã làm việc với các chuyên gia đại học, 

chuyên gia giáo dục và các nhà lãnh đạo công nghệ để thiết kế chương trình 

AI toàn cầu… chương trình đầu tiên thuộc loại này và được thiết kế để trở 

thành chương trình dẫn đầu quốc gia về đổi mới toàn cầu. Cụm theo chủ đề 

Seckinger AI sẽ giúp đảm bảo rằng học sinh được chuẩn bị cho tương lai 

được truyền AI của họ. 

Sự sẵn sàng của AI đòi hỏi học sinh phải có năng lực về mặt kỹ thuật, học 

thuật và xã hội, đồng thời có khả năng điều hướng các hệ thống và ý tưởng 

phức tạp trên các lĩnh vực được thể hiện trong AI. Thông qua hướng dẫn hấp 

dẫn và trong thế giới thực, học sinh sẵn sàng với AI phát triển các kỹ năng 

trong sáu lĩnh vực chính — lập trình, khoa học dữ liệu, lập luận toán học, 

giải quyết vấn đề sáng tạo, đạo đức và kinh nghiệm ứng dụng. 

 

Tất cả học sinh SHS — những người chọn tập trung vào một lĩnh vực cần tập 

trung cũng như những người chọn con đường truyền thống hơn — sẽ được 

tích hợp học tập AI và phát triển kỹ năng trong suốt khóa học của họ. Những 

kinh nghiệm học tập này sẽ thúc đẩy các kỹ năng sẵn sàng cho tương lai như 

quản lý dự án, tư duy thiết kế, đạo đức trong việc ra quyết định và làm việc 

theo nhóm hiệu quả. Học sinh sẽ có cơ hội áp dụng việc học và các kỹ năng 

của mình vào một thử thách trong thế giới thực mà họ lựa chọn thông qua 

một thành tựu cao nhất



Các trường tiểu học và trung học cơ sở của Cụm Seckinger sẽ chuẩn bị cho 

học sinh trải nghiệm trung học bằng cách giới thiệu AI và các kỹ năng sẵn 

sàng cho tương lai. Do phương pháp tiếp cận toàn cụm sẽ được thực hiện, học 

sinh sẽ tham gia hành trình K – 12 tập trung vào việc chuẩn bị cho các em sẵn 

sàng và cạnh tranh trên toàn cầu trong một thế giới giàu công nghệ, phát triển. 

Về Cơ sở vật chất của Trường Trung học Seckinger 

Trường Trung học Seckinger tọa lạc tại 3655 Sardis Church Road ở Buford — 

gần các đối tác kinh doanh chính ở Quận Gwinnett. Cơ sở hiện đại, rộng 

510.485 chân vuông sẽ mở cửa vào mùa thu năm 2022. Trường trung học mới 

sẽ bao gồm: 

• một tòa nhà được thiết kế để hỗ trợ việc học tập cho 2.800 học sinh; 

• mở rộng phòng thí nghiệm công nghệ và kỹ thuật; 

• ba giảng đường lớn với các phòng thí nghiệm liền kề và không gian lớp 

học; 

• các phòng và không gian cộng tác trong toàn bộ tòa nhà; 

• mở rộng các phòng học nghệ thuật và phòng thí nghiệm thiết kế đồ họa; 

• ban nhạc, dàn nhạc, phòng hợp xướng, và phòng thí nghiệm MIDI. 

• nhà hát và studio khiêu vũ; và 

• phòng tập thể dục, sân thể thao và sân vận động. 

Về Đại học và Nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp Seckinger 

Học sinh tốt nghiệp Seckinger sẽ hoàn thành hành trình K-12 với một nền giáo 

dục toàn diện và mạnh mẽ, chuẩn bị theo đuổi các kế hoạch sau trung học… 

cho dù họ sẻ đi  đại học, đăng ký vào một chương trình kỹ thuật của đồng 

minh, gia nhập quân đội hay đi làm. Trước khi tốt nghiệp, nhiều học sinh sẽ 

đạt được chứng chỉ được ngành công nhận trong lĩnh vực học tập, tín chỉ đại 

học hoặc cả hai. 

Với nền giáo dục trung học Seckinger, học sinh sẽ có nền tảng học vấn để 

theo đuổi các chương trình cấp bằng đại học hoặc cao đẳng kỹ thuật trong một 

loạt các chuyên ngành và chuyên ngành, bao gồm: 

• Khoa học và Công nghệ tiên tiến — Người máy, hệ thống thông minh, 

khoa học máy tính, kỹ thuật và các lĩnh vực STEM liên quan; 

• Kinh doanh và Lãnh đạo — Kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, 

khoa học chính trị, chính sách công, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ, giảng dạy 

và các lĩnh vực liên quan; và 

• Nghệ thuật và Thiết kế — Kiến trúc, thiết kế, tiếp thị, sản xuất, giáo dục, 

âm nhạc, sân khấu, khiêu vũ, nghệ thuật thị giác và các môn học liên quan. 

Bất kể kế hoạch sau trung học của họ là gì, học sinh Seckinger sẽ tìm thấy một 

thế giới đầy cơ hội trong các lĩnh vực đang phát triển — từ kỹ sư phần mềm 

đến nhà khoa học nghiên cứu, giám đốc sức khỏe môi trường đến nhà ngoại 

giao, phiên dịch viên đến nhà phân tích bảo mật, nhà giáo dục đến nhiếp ảnh 

gia và nhà thiết kế đến kỹ sư studio. 

 

Trường trung học Seckinger sẽ cho phép học sinh khám phá sở thích,  

theo đuổi đam mê của mình và sẵn sàng tốt nghiệp trong tương lai! 

 

Để biết thêm thông tin, hãy gửi email cho Hiệu trưởng Memorie Reesman tại  

memorie.reesman@gcpsk12.org hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại 

gcpsk12.org/SeckingerHS 


