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Kính gửi quý Phụ huynh và Người giám hộ,
Trong tháng 1, học sinh lớp 9 sẽ có cơ hội tìm hiểu Chương trình chuyển tiếp đổi mới của Khu học chánh Worcester.
Vui lòng để ý email và cuộc gọi điện thoại để biết các buổi cung cấp thông tin giới thiệu kỹ hơn về chương trình
Chuyển tiếp đổi mới cũng như Buổi tham quan tự do trực tuyến vào ngày 11/02 để giúp học sinh xác định
chương trình mà các em muốn đăng ký. Vui lòng truy cập:
https://worcesterschools.org/academics/career-pathways/innovation-pathways-program/.
Chương trình chuyển tiếp đổi mới được phát triển nhằm mở rộng hoạt động khám phá nghề nghiệp thông qua hoạt động
giáo dục kỹ thuật trong Khu học chánh Worcester. Học sinh tham gia chương trình sẽ được trải nghiệm chuyên sâu về
lĩnh vực nghề nghiệp mà mình quan tâm, được cấp giấy chứng nhận được ngành công nhận về lĩnh vực đó, tham gia các
hoạt động lập kế hoạch học tập tại đại học và lập kế hoạch nghề nghiệp, tham gia các lớp học ở trình độ đại học để
chuẩn bị phát triển nghề nghiệp và tăng cường trải nghiệm của học sinh thông qua các chương trình thực tập hoặc một
đề án tốt nghiệp. Khu học chánh Worcester đã phối hợp với nhiều tổ chức và doanh nghiệp địa phương để phát triển một
chương trình đáp ứng các nhu cầu và sự quan tâm của học sinh cũng như nhu cầu của thị trường lao động trong tương
lai.
Chương trình chuyển tiếp đổi mới dành cho những học sinh hiện đang học lớp 9 và lớp 10 (ưu tiên học sinh lớp 9) đang
học tại Burncoat, Claremont, Doherty, North, South và University Park. Chúng tôi sẽ gửi một liên kết có thư mời
tham gia Buổi tham quan tự do trực tuyến vào ngày 11/02 (cũng như buổi cung cấp thông tin nhỏ trước khi tham
quan) cho tất cả học sinh qua email vào đầu tháng 2.
Học sinh quan tâm đến nghề nghiệp thuộc một trong các ngành sau nên cân nhắc ghi danh tham gia Chương
trình chuyển tiếp đổi mới:
Sản xuất tiên tiến – Mô hình máy tính, phát triển sản phẩm, in ấn 3-D, vận hành máy móc
Kinh doanh và tiếp thị – Kỹ năng kinh doanh và tài chính, khởi nghiệp, tiếp thị đến khách hàng mục tiêu
Khoa học máy tính – Lập trình máy tính và thiết kế trang web
Xây dựng và kỹ thuật liên quan –Tài liệu xây dựng, nghiên cứu, tham quan thiết kế và xây dựng tòa nhà thương mại,
thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính, nghề mộc và các kỹ năng xây dựng khác
Chăm sóc sức khỏe – Chăm sóc cơ bản cho bệnh nhân, thuật ngữ y khoa, giải phẫu học và sinh lý học, nghiên cứu
nhiều nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đào tạo để trở thành một phụ tá viên điều dưỡng được chứng nhận
Công nghệ thông tin – Hệ điều hành, phần cứng máy tính, mạng, an ninh mạng
Khoa học đời sống – Nghiên cứu sinh học, các kỹ năng trong phòng thí nghiệm, phát triển và sản xuất thuốc/dược phẩm
Thông tin chi tiết về Chương trình chuyển tiếp đổi mới:
• Tất cả các phần của chương trình này là một phần của số tín chỉ thông thường mà các em phải hoàn thành để tốt
nghiệp và sẽ được ghi trên bảng điểm của các em
o Các lớp học kéo dài hai năm về ngành học được chọn tại Trường Trung học Kỹ thuật Worcester

▪ 1 giờ 30 chiều - 5 giờ 15 chiều, hai ngày một tuần, (thường là từ tháng 11 đến tháng 03)
▪ Học sinh tan học và được đón bằng xe buýt lúc 1 giờ từ trường đến Trường Trung học Kỹ thuật
Worcester để tham gia vào các ngày học
▪ Các lớp học diễn ra vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, nhưng thường chỉ diễn ra trong
hai ngày này
• Ghi danh tham gia các lớp học Lập kế hoạch học tập và nghề nghiệp tại trường học sinh đang theo học
o Theo học các trường đại học và nghề nghiệp trong tương lai, học và thực hành các kỹ năng việc làm,
tăng cường các kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật và đảm bảo sự thành công của học sinh ở trường và trong
Chương trình chuyển tiếp đổi mới
• Một kỳ thực tập 100 giờ (thường là vào mùa hè) hoặc một đề án tốt nghiệp cho học sinh năm cuối
• Hoàn thành hai lớp học ở trình độ đại học khi đang học phổ thông
Quá trình ghi danh sẽ bắt đầu từ ngày 22/02/2021 (sau kỳ nghỉ tháng 2) cả bằng hình thức trực tuyến và qua hướng dẫn.
Những học sinh giỏi sẽ đạt điểm đỗ các lớp học của mình vào thời điểm này trong năm, tham gia đầy đủ và thực hiện
đúng cam kết với nhà trường (dù là học từ xa), hoàn thành bài tập đúng giờ và không gặp vấn đề nào liên quan đến an
toàn trong suốt thời gian học trung học.
Vui lòng cân nhắc liệu con của quý vị có thời gian và quan tâm đến việc hoàn thành chương trình này hay không. Nếu
học sinh ghi danh và được chấp nhận, cam kết với chương trình này sẽ thay thế tất cả các cam kết khác trong suốt thời
gian tham gia chương trình. Đây là cơ hội tuyệt vời để kết hợp kế hoạch học tập và nghề nghiệp cho con của quý vị.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm.
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