Ngày 19 tháng 1 năm 2021
Xin chào các em học sinh lớp 8 và gia đình!
Chúc mừng năm mới! Chúng tôi đã lên kế hoạch cho năm tới và quá trình này bắt đầu bằng việc giúp học sinh lớp
8 chọn khóa học cho trung học.
Chúng tôi biết rằng các giáo viên hiện tại của bạn và cố vấn trung học là những người hiểu rõ bạn nhất và họ sẽ là
một nguồn tư liệu tuyệt vời để giải đáp thắc mắc. Chúng tôi đã gặp các cố vấn từ trường của bạn để chia sẻ thông
tin về quy trình của chúng tôi, quy trình này hơi khác một chút do chương trình học từ xa hiện tại của chúng ta.
Chúng tôi đã tổng hợp một số tài liệu để giúp bạn dự kiến chọn lớp học. Vui lòng bắt đầu bằng cách truy cập
Trang mạng của trường Franklin (Franklin Forecasting Webpage). Bạn sẽ nhận thấy rằng ngoài Hướng dẫn các
Khóa học của lớp 9 (Course Guide) còn có một trang riêng dành riêng cho học sinh lớp 9 (tìm liên kết ở cột bên
trái). Vui lòng đánh dấu trang trong tiến trình duyệt lớp của bạn hoặc tạo một bản sao trong “Google Drive” của
bạn để bạn có thể tìm lại dễ dàng; nó sẽ cung cấp tất cả thông tin bạn cần.
Các tài liệu có sẵn trên mạng là:
1- Dữ liệu trình bày dưới dạng (video) và trình chiếu (slideshow) từ nhóm tư vấn của chúng tôi.
2- Một liên kết đến mẫu Google Dự kiến Khóa học của lớp 9 (Rising 9th Grade Forecasting Google Form), nơi bạn
sẽ thực hiện các lựa chọn khóa học của mình.
3- Một liên kết đến Hướng dẫn các khóa học của trường Franklin 2021-22 (Franklin 2021-22 Course Guide).
4- Một liên kết đến trang mạng Franklin (Discover Franklin) của chúng tôi với các video về những chương trình và
dịch vụ trong tất cả khóa học của chúng tôi.
Điều quan trọng nhất trong quá trình này là hoàn thành mẫu Google Dự kiến Khóa học. Nhân viên trường Franklin
sẽ sử dụng thông tin này để nhập các yêu cầu khóa học của bạn cho năm tới vào Synergy. Đây là cách duy nhất
mà nhân viên trường Franklin biết được các lựa chọn lớp học của bạn cho lớp 9.
Vui lòng hoàn thành mẫu dự kiến lớp học của Google trước ngày 5 tháng 2.
Chúng tôi mong được chào đón bạn đến với cộng đồng trường Franklin và hy vọng rằng chúng tôi đã thực hiện
quá trình này dễ dàng nhất có thể.
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