
“AnB Online School with Keystone” cung cấp các chương trình giáo dục linh hoạt để giúp học
sinh đạt được ước mơ và mục tiêu cho riêng mình. Chúng tôi cung cấp lớp học từ Mẫu giáo tới
lớp 12, từ học lại tín chỉ cho tới các lớp ngoại ngữ và lớp AP để đáp ứng nhu cầu học toàn thời 

gian hay chỉ học một số môn theo nhu cầu cá nhân học sinh.
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AnB Online School with Keystone



AnB Online School with Keystone cung cấp trải nghiệm giáo dục cá nhân chất lượng cao, linh hoạt

trong môi học tập an toàn, có áp dụng công nghệ để giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập và

mục tiêu cá nhân của mình. 

Chúng tôi cung cấp các chương trình từ lớp Mẫu giáo – Lớp 12 để giúp các em thực hiện được giấc mơ

và mục tiêu của riêng mình. Để đáp ứng với nhu cầu học toàn thời gian hoặc chỉ tham gia các lớp cần thiết, 

chúng tôi cung cấp hơn 170 khóa học. Học sinh có thể tham gia học bất cứ lúc nào.

Linh hoạt là nền tảng của chúng tôi. Là người đi đầu trong mô hình giáo dục linh hoạt, chúng tôi nhận thấy

rằng phương pháp này giúp học sinh xây dựng kỷ luật cầncó để đạt được thành công, cho dù ở trường CĐ, làm

việc, trường thương mại, quân đội, nghệ thuật biểu diễn hay ở bất nơi nào họ mơ ước.



Chương trình học Online

Học qua chương trình tương tác, đa phương tiện, học
sinh sẽ học theo tốc độ riêng của mình cùng với quyền
truy cập vào hỗ trợ của giáo viên để đảm bảo trải
nghiệm tại trường Trung học.

Chương trình học online của chúng tôi bao gồm các
tiết học online mô tả các điểm mới nhất trong học tập
đa phuong tiện.

• Phòng thí nghiệm ảo

• Hình đồ họa tương tác

• Các hoạt động dạy học hoạt hình và trực tuyến giúp 
củng cố các khái niệm bài học và làm tiết học thêm 
thú vị



vv

Giải pháp linh hoạt

Với các cách học và lịch học khác nhau, AnB Online School with Keystone 
cung cấp câu trả lời phù hợp cho bạn mà các trường truyền thống không thể, 
dù bạn đang tìm một môi trường học khác hoặc bạn là một diễn viên, vận
động viên, nhạc sĩ hoặc nhà thám hiểm. Qua các chương trình online chúng
tôi mang lại, học sinh có thể học bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.

Hỗ trợ học thuật

Các khóa học trực tuyến được thiết kế thao cách bạn có thể nhận được sự hỗ
trợ bao quát từ các gia sư của chứng tôi và các góp ý phản hồi giúp học sinh
tiến bộ và giúp tập trung vào việc học.

Có Điều phối viên Việt Nam

Với báo cáo tiến độ hàng tuần và tài khoản theo dõi thời gian thực, chúng tôi
giúp học sinh và phụ huynh tham gia tích cực vào tiến độ học tập.

Chương trình mở rộng

Từ môn ngoại ngữ Tây Ban Nha tới thiết kế trò chơi hay các lớp AP, AnB
Online School with Keystone cung cấp một loạt khóa học giúp học sinh đạt
được tiềm năng của mình. Chúng tôi cung cấp chương trình học chính hoàn
chỉnh đối với mỗi cấp độ học cộng với nhiều môn tự chọn và các khóa học
nâng cao để mở rộng cơ học tập cho học sinh.

Chương trình cơ bản

Chương trình học “AnB Online School with Keystone” bao gồm tất cả các 
môn học chính như Toán, Khoa học, Khoa học xã hội, ngoại ngữ, mỹ thuật. 
Với hơn 50 khóa học cho các môn học chính, chúng tôi cung cấp nền tảng 
giáo dục vững chắc cho học sinh.

Tự chọn

Học sinh của chúng tôi có cơ hội chọn trong hơn 45 khóa học tự chọn, bao
gồm chương trình máy tính, khóa học kinh doanh, 6 ngoại ngữ và nhiều
khóa học khác.

Khóa học nâng cao

AnB Online School with Keystone cung cấp 19 khóa học nâng cao cho học
sinh từ lớp 8 - 12. Các học sinh Trung học muốn muốn tìm kiếm thể thử
thách có thể đạt được bằng cách tham gia các khóa học AP® để đạt được
các tín chỉ ĐH.

Học lại tín chỉ

Với việc đăng ký học quanh năm, việc học lại tín chỉ cùng AnB Online 
School with Keystone  được chứng minh là giúp học sinh tích lũy tín chỉ
Trung học đối với các khóa học mà học sinh không vượt qua lần đầu thi.



Học sinh phải dành bao nhiêu thời gian
cho mỗi khóa học?

Sinh viên nên dành khoảng 180 tiếng cho 1 năm

học toàn thời gian /đầy đủ các tín chỉ của khóa và

khoảng 90 tiếng cho nửa năm học/ nửa tín chỉ của

khóa.

Tuy nhiên học sinh có năng khiếu trong một môn

học cụ thể nào đó có thể hoàn thành khóa học

trong thời gian ngắn hơn, trong khi các học sinh

khác cần dành nhiều thời gian hơn cho các khóa

học.



Giám sát tiến độ

học tập

Hỗ trợ từ AnB Online School with Keystone 

Sắp xếp dạy kèm và

giám sát riêng

Sắp xếp lớp online bao

gồm chọn môn học

Giúp học sinh lấy bằng

Tốt nghiệp TH Mỹ

Báo cáo tháng cùng

bảng điểm



Graduation 
requirement
• 21 credit - 4 credit Eng, 4 social study, 3 science, 3 math, 1 fine art, 1 PE, 5 

Elective

• Graduating from Keystone

• When a student meets Keystone graduation requirements, he or she is awarded 
a high school diploma from The Keystone School. This diploma is the same as 
one received from any public or private high school in the United States.

• To receive a Keystone high school diploma, students must:

• earn a total of 21 credits or more between grades 9-12

• take at least five credits with Keystone, one credit each in the areas of English, 
math, science, and social studies, and one additional credit of choice, elective 
or core

• Though the minimum diploma requirement is 21 credits, we encourage 
students to develop a four-year learning plan and take courses that will provide 
them the best foundation for college or career, even if that means earning 
more than 21 credits. College bound students are encouraged to take at least 
two credits of the same world language as part of their electives.

• Get more specific details about Keystone's Graduation Requirements and 
Policies.

Yêu cầu tốt nghiệp
Nếu học sinh hoàn thành yêu cầu tốt nghiệp của chúng tôi, học sinh
sẽ được trao bằng tốt nghiệp trung học từ “AnB Online School with 
Keystone”. Bằng tốt nghiệp này giống như bằng nhận được từ bất cứ
trường công lập hay tư nào nào ở Mỹ. Để được nhận bằng tốt
nghiệp, học sinh phải:

• tích lũy tổng cộng 21 tín chỉ (4 tín chỉ Tiếng Anh, 4 Khoa học xã hội,  
3 Khoa học, 3 Toán, 1 Mỹ thuật, 1 Giáo dục thể chất, và 5 tín chỉ
môn tự chọn)  hoặc hơn từ lớp 9-12 

• tham gia ít nhất 5 tín chỉ với AnB Online School with Keystone, 
mỗi tín chỉ trong các môn về Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Khoa học
xã hội, và thêm 1 tín chỉ môn tự chọn hoặc môn chính.

Mặc dù yêu cầu tốt nghiệp là 21 tín chỉ nhưng chúng tôi khuyến
khích học sinh nên phát triển theo kế hoạch học 4 năm và tham gia
các khóa học sẽ cung cấp cho họ nền tảng tốt nhất cho ĐH hoặc
nghề nghiệp, mặc dù điều này có nghĩa là học sinh sẽ phải học hơn
21 tín chỉ. Các học sinh sắp vào ĐH nên tham gia ít nhất 2 tín chỉ cho
cùng một môn ngoại ngữ như là một phần của môn tự chọn.

http://www.k12.com/content/dam/keystone/PDFdocs/graduation-requirements-policies.pdf


Nếu có câu hỏi, quý phụ huynh & học sinh vui lòng liên hệ

0896 452 851

c i n d y t r a n @ a n b e d u c a t i o n . c o m


