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TAKE MORE MATH

Học sinh học toán cấp
đại học ở trung học có
khả năng vào đại học
cao gấp ba lần sau
khi tốt nghiệp.

1+1+1+1=4

Để tăng khả năng
học xong đại học, hãy
học toán bốn năm ở
trường trung học.

TẠI SAO TOÁN HỌC LẠI QUAN TRỌNG?
•

Toán Cao Cấp xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện quan trọng để thành công tại
trường đại học và trong sự nghiệp. Trên thực tế, với những sinh viên đã hoàn thành lớp toán cấp đại học
(Chương trình Xếp lớp Nâng cao, tín chỉ kép hoặc Tú tài Quốc tế) thì khả năng nhận được bằng đại học là
khoảng 60%. Dù bạn có kế hoạch gì trong tương lai thì toán học luôn đóng vai trò rất quan trọng!

•

Để thành công sau trung học, học sinh cần học THÊM toán hơn là chỉ học Đại số 2. Cứ 5 học sinh có khóa
học toán cuối cùng là Đại số 2 thì chỉ có 1 học sinh nhận được chứng chỉ sau trung học (cao đẳng 2 năm,
đại học 4 năm hoặc chứng chỉ ngành) trong 6 năm trung học. Sinh viên không có chứng chỉ này chỉ có
12% cơ hội nhận được mức lương đủ sống!

•

Các lớp toán mới trang bị kiến thức cho các ngành nghề khác nhau hiện đang được đưa vào giảng dạy
tại các trường trung học và cao đẳng nhằm tạo cho học sinh những lộ trình phù hợp hơn với mục tiêu
đại học và nghề nghiệp của mình. Nhân viên tư vấn tại trường của bạn có thể giúp bạn tìm hiểu về
các lựa chọn hiện có!

Đường đến thành công bắt đầu từ sớm! MỖI HỌC SINH nên tham gia các lớp
toán cao cấp nhất có thể, bắt đầu từ trung học, để chuẩn bị sẵn sàng cho thành
công trong tương lai.

HỌC SINH CÓ THỂ LÀM GÌ?
Trường Tiểu học
•

Hãy suy nghĩ tích cực...môn toán là cần thiết nhưng cũng
rất thú vị!

•

Tìm dịch vụ dạy kèm môn toán hoặc câu lạc bộ toán nếu
bạn cần hỗ trợ thêm.

•

Hãy tìm hiểu về các lớp toán mang tính thử thách ở trường
trung học.

Trường Trung học cơ sở
•

Nói chuyện với nhân viên tư vấn về lợi ích của việc tham
gia các khóa học toán cao cấp hơn!

•

Tìm trợ giúp từ giáo viên nếu bạn cần hỗ trợ thêm.

•

Chọn lớp toán có độ khó nhất để thử thách bản thân bạn.

Trường Trung học phổ thông
•

Học toán 4 năm trong cả 4 năm trung học!

•

Chuẩn bị tốt hơn để thành công ở trường đại học và trong
sự nghiệp... tham gia khóa học toán ngoài Đại số 2.

•

Tham gia khóa học toán cao cấp phù hợp với mục tiêu học
tập và nghề nghiệp của bạn (hãy hỏi nhân viên tư vấn).

Nói chuyện với nhân viên tư vấn của con quý vị về những lợi ích của
việc ghi danh vào khóa học toán cao cấp!
Môn toán là dành cho tất cả mọi người và trường của bạn luôn sẵn sàng
giúp đỡ và hỗ trợ bạn.
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