
Các lớp nâng cao GPA cho các môn tiếng Anh và viết luận
• Nghiên cứu văn học đương đại và cổ điển
• Đọc nhiều loại tài liệu
• Phát triển kỹ năng phân tích
• Luyện viết theo phong cách văn học và chuyên nghiệp
• Xây dựng vốn từ vựng đa dạng 

Các lớp GPA cho các môn học khác như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán và Khoa học Xã hội bao gồm học các môn học từ
trường hoặc chương trình giảng dạy tú tài quốc tê (IB), sinh viên có thể cần thêm trợ giúp  để lập kế hoạch học tập cá nhân
tập trung vào một môn học cụ thể hoặc các chủ đề cụ thể của một môn học.

Điểm trung bình được coi là một chỉ số mạnh mẽ thể hiện khả năng của học sinh đối với các môn học khác nhau
 và nó ảnh hưởng lớn đến quyết định chấp nhận của các trường đại học trên thế giới mà bạn có ý định nộp hồ sơ
 du học. Để được nhập học vào một trường mong muốn với ngành học mong muốn, bạn cần quan tâm hai điều 
quan trọng là kết quả các bài kiểm tra đầu vào được chuẩn hóa và điểm trung bình chung của học sinh. Và điểm 
trung bình chung bị ảnh hưởng bởi điểm số từ lớp 9 đến lớp 12 của học sinh. Do đó, điểm số trong các bài kiểm 
tra đầu vào không phải yếu tố duy nhất đảm bảo bạn có thể nhập học vào trường mong muốn.  Vì vậy, bạn cần có
chiến thuật để quản lý điểm trung bình chung của mình ngay từ lớp 9.

Quản lý GPA giúp học sinh cải thiện điểm số các môn học cụ thể trong cả chương trình học chuẩn và chương trình 
giảng dạy tú tài quốc tế (International Baccalaureate). Học sinh có thể học trước các tài liệu trên lớp, tạo lợi thế khi 
vào học kỳ mới. Trong năm học, các em có thể được tăng cường luyện tập thêm các bài học mà các em đã học, hướng
 dẫn bài tập về nhà, và làm các bài kiểm tra thực hành trước khi làm bài kiểm tra thực tế ở trường. Chương trình bao
gồm các môn học bao gồm Toán (Math), Khoa học (Science), Nghệ thuật Ngôn ngữ (Language Arts) và Khoa học Xã 
hội (Social Studies).

QUẢN LÝ ĐIỂM SỐ

Bạn sẽ nhận được hướng dẫn đầy đủ về mục tiểu điểm số GPA để đạt được mục tiêu nhập học vào trường mong muốn, 
cách chọn các môn học tự chọnác và điểm trung bình GPA cho các môn học nhất định, v.v.

Liên hệ với chuyên gia tư vấn CSI ngay hôm nay và lên kế hoạch cho một tương lai tốt đẹp hơn từ bây giờ!


