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Những Ngành Học Trọng Tâm 
Doanh Nghiệp
Chương trình doanh nghiệp cung cấp cho học sinh chương trình học tổng quát phù hợp với những yêu cầu của kinh 
doanh và công nghiệp, và nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho thế kỷ 21.

Học Đại Học Sớm ở Cấp Trung Học
Là đối tác với trường Đại Học Cộng Đồng Central Piedmont (CPCC), CMS đem đến cơ hội học nhanh bằng cách cho 
học sinh được phép theo học lớp cấp đại học trong khi hoàn tất những yêu cầu để tốt nghiệp trung học.

Học Đại Học Sớm
Là đối tác với trường Đại Học của North Carolina tại Charlotte (UNC- Charlotte), CMS đem đến cơ hội học nhanh 
bằng cách cho học sinh được phép theo học lớp cấp đại học trong khi hoàn tất những yêu cầu để tốt nghiệp trung 
học.

Quân Sự, Lãnh Đạo Toàn Cầu & An Ninh Công Cộng 
Chương trình này đem đến cơ hội thực tập những hướng dẩn về kĩ năng cần thiết cách cá nhân để thành công trong 
ngành cảnh sát, chữa  cháy, cứu thương. Tất cả học sinh được bắt đầu bằng khóa học tổng quát về an ninh công 
cộng và rồi tập trung vào lĩnh vực    yêu thích của mình.

Cử Nhân quốc Tế 
Chương trình Cử Nhân quốc Tế là chương trình học nghiêm ngặt tập trung vào kỹ năng tư duy và khuyến khích học 
sinh lưu tâm đến quốc tế trong một thế giới phức tạp và liên kết chặt chẽ với nhau. 

Ngôn Ngữ Thế Giới
Mục tiêu chung của chương trình Ngôn Ngữ Thế Giới & Song Ngữ là khuyến khích đạt được trình độ học vấn cao và 
thông thạo về hai ngôn ngữ trong khi nâng cao mức độ nhận thức về văn hóa trong học sinh. 

STEM
Giáo dục STEM là phương cách dạy và học phối hợp nội dung và kĩ năng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán 
học với nhau.

STEAM
STEAM la phương cách giáo dục sử dụng Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Nghệ Thuật và Toán Học như những 
điểm mốc để hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi, hội thoại, và tư duy. 

Visual and Performing Arts 
Trọng tâm của chương trình Visual và Biểu diễn Nghệ thuật là phát triển tài năng và niềm đam mê nghệ thuật của học 
sinh.



Những Phương Pháp Học Độc Đáo 
Học Ảo & Phối Hợp
Chương trình học ảo & phối hợp được tạo ra sử dụng cách giáo dục chính quy bao gồm việc truyền tải nội dung 
nguyên hoặc bán phần trên mạng với vài yếu tố là học sinh kiểm soát thời gian, nơi chốn, và nhịp độ của việc học 
của họ. Bằng cách dựa vào mạng, học sinh nhận được kinh nghiệm học rất cá nhân.

Học Song Ngữ/ Phát Triển Tài Năng 
Chương trình Học Song Ngữ và Phát Triển Tài Năng (LI/TD) đem đến cho học sinh một môi trường học tập trung vào những 
chiến lược giảng dạy dành cho những học sinh giỏi và chương trình học nghiêm ngặt. Những học sinh này được cho là 
sử dụng kĩ năng phân tích và tư duy để giải quyết những vấn đề thực tế. Đội ngũ giáo viên của mỗi trường đều được huấn 
luyện phát triển chuyên nghiệp liên tục về những chiến lược được nghiên cứu để hổ trợ tốt nhất cho những học sinh giỏi và 
tài nhân này.

Montessori
Trẻ em trong chương trình Montessori học bằng cách làm việc với những vật liệu được đặc biệt thiết kế và trưng bày 
hấp dẫn nhằm hổ trợ cho mục tiêu giáo dục của lớp học. Dù làm việc độc lập hay trong một nhóm nhỏ, trẻ em phát 
triển lòng cảm mến vì các em được cân bằng về quyền tự do và trách nhiệm.

Lãnh Đạo/ Truyền Thống
Chương trình Truyền Thống cam kết sẽ phát triển những công dân nhỏ đang sở hữu kĩ năng lãnh đạo tiềm ẩn bên 
trong hay được bộc lộ trong phục vụ thành người có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, và đất nước. 

Duy Trì Môi Trường
Chương trình Duy Trì Môi Trường đem đến cho học sinh môi trường học kết nối học sinh với những vấn đề về môi 
trường địa phương, khu vực và toàn cầu. Học sinh sẽ khám phá những giải pháp cho những thách thức môi trường 
hiện tại đồng thời học cách gìn giữ hệ sinh thái của cộng đồng và thế giới được lành mạnh.

Khoa Học Vi Tính / Mã Số
Những trường điểm chuyên về Khoa Học Vi Tính của CMS cam kết phối hợp mã số vào trong chương trình học trong 
khi phái triển tính cách của học sinh thành những người đổi mới, biết giải quyết vấn đề và có óc tư duy.

Chọn lựa đến ba trường phù hợp với sở thích và tài năng 
của con bạn. Bạn cần hướng dẫn không? Chỉ cần gọi!

Văn Phòng Đặc Trách Học Sinh & Trường Chọn.
Số điện thoại: 980-343-5030

Email: schoolchoice@cms.k12.nc.us

Bắt đầu từ CMSchoice.org
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