Unity Concord International School
Home of the Falcons

UCIS Honors Program for Grades 6-12
Unity Concord International School is a California Common Core standards-driven
school which values the socio-emotional growth of its students and utilizes
differentiation to ensure students are placed in a challenging and nurturing
environment. The needs of each student are of utmost importance and must be met
in the most effective manner possible.
The UCIS Honors (H) program is designed to provide an appropriate level of challenge
for our students by providing an accelerated curriculum with expanded exploration of
the subject area’s content and skills by providing students with additional
opportunities to display mastery that exceeds grade-level expectations. Honors level
classes will be offered to all class cohorts and the course requirements will be
indicated in each course’s syllabus. Assignment to an Honors subject area can only

occur only after careful assessment of the student’s ability, intellectual growth, and
academic achievement. For this reason, the following criteria will be adhered to when
considering Honors placement.. Students enrolled in ESL classes will not be eligible for
Honors level classes in Social Studies, Science or English Language Arts but may enroll
in other areas.
The requirements for entering Honors classes:
1. A cumulative GPA of 3.0 or higher in the subject area that the student is
attempting to enter,
2. For Social Studies, Science and English, a STAR Reading result approaching, at,
or higher than grade level, and an Oxford ESL test result that indicates no need
for additional ESL support. The UCIS ESL Policy can be found here.
3. For Math, a STAR Math result approaching, at, or higher than grade level,
4. Teachers will pre-assess any student wishing to enter an Honors class to
determine if they are eligible.

UCIS G6-12 Honors项目
Unity Concord 国际学校采用加州共同核心课程标准（California Common
Core standards），注重学生的社会情感发展，通过个体的差异化保证学生在一
个充满挑战但又温暖的环境里学习。每一位学生的需求都至关重要，必须得到
有效的满足。
UCIS Honors (H) 项目旨在通过课程加速和拓展教学大纲内容和技巧，给学生
提供适当水平的挑战；为学生创造更多机会展示他们在某一科目超出课程年级
水平的能力。Honors级别课程将面对所有班级开放，课程要求在每门课程的教
学大纲中列明。通过对学生能力、智力发展和学术成绩的仔细评估，来决定是
否可以参加相应科目的Honors级别课程。因此，当申请各科目的Honors级别课
程时，需遵循如下要求。参加ESL课程的学生不能申请社会学（Social
Studies）、科学（Science）或英语语言艺术（English Language Arts）科目的
Honors级别课程，但可以申请其他科目的Honors级别课程。
加入Honors级别课程的要求：
1. 申请科目的累积GPA分数需达到3.0以上；
2. 如果申请社会学（Social Studies）、科学（Science）和英语科目，STAR 的
阅读（reading）考试分数需接近、达到或超过学生的年级水平，同时学
生参加的牛津ESL考试成绩显示该学生有足够的英语能力，无需参加ESL课
程。UCIS的ESL政策可在此查看（here）。
3. 如果申请数学科目，STAR 的数学考试成绩需接近、达到或超过学生的年
级水平
4. 任何一个想进入Honors级别课程的学生必须经过老师的评估，来决定是否
可以参加课程。
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G6-G12를 위한 UCIS Honors Program
Unity Concord International School은 학생들의 사회-정서적 성장을 중시하고 학생들이
도전적이고 양육적인 환경에 배치될 수 있도록 차별화를 활용하는 캘리포니아 공통
핵심 표준을 기반으로 하는 학교(California Common Core standards-driven school)입니다.
각 학생의 요구 사항은 가장 중요하며, 가능한 가장 효과적인 방식으로 충족되어야
합니다.
UCIS의 Honors(H) 프로그램은 학생들에게 학년 수준의 기대치를 넘어서는 숙련도를
보여줄 추가적인 기회들을 제공함으로써 과목 영역의 내용과 기술에 대한 확장된
탐구와 함께 가속화된 커리큘럼을 제공함으로써 우리 학생들에게 적절한 수준의 도전을
제공하도록 계획되었습니다. Honors 수준의 수업들은 모든 학급 집단들에 제공되며,
과목 요구 사항은 각 과목의 과목 계획서에 표시됩니다. Honors 과목 영역으로의 지정은
학생의 능력, 지적 성장 및 학업 성취도를 신중히 평가한 후에만 가능합니다. 이에 따라,
Honors 학급으로의 배치를 고려할 때 다음과 같은 기준이 고수됩니다. ESL 수업에 등록한
학생은 Honors 수준의 사회, 과학 또는 ELA 수업에 참여할 수 없지만 다른 영역은 등록할
수 있습니다.
Honors 수업에 들어가기 위한 요건:
1. 학생이 들어가기 원하는 과목 영역에서 3.0 이상의 누적 GPA
2. 사회, 과학 및 ELA의 경우, STAR Reading 결과가 학년 수준을 근접하거나 학년 수준
및 그 이상이어야 하고, 추가 ESL 지원이 필요하지 않음을 나타내는 Oxford ESL
시험 결과( UCIS ESL 정책은 here에서 찾아 볼 수 있습니다.)
3. 수학의 경우, STAR Math 결과가 학년 수준을 근접하거나 학년 수준 및 그 이상
4. 교사들은 Honors 학급에 들어가고자 하는 학생들을 사전 평가하여 자격 여부를
결정

โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ ด
Home of the Falcons
โปรแกรม Honors สาหรับนักเรียน Grades 6-12
โรงเรี ยนนานาชาติยูนิต้ ี คอนคอร์ ดเป็ นโรงเรี ยนที่ใช้หลักสู ตร California Common Core ซึ่ งให้ความสาคัญกับ
การเติบโตทางด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญาของนักเรี ยน และด้วยความแตกต่างกันของนักเรี ยนแต่ละคนนั้น
ทางโรงเรี ยนจาเป็ นต้องแน่ใจว่านักเรี ยนทุกคนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ดีและได้รับการอบรมเลี้ยงดู อย่างดี
ความต้องการของนักเรี ยนแต่ละคนมีความสาคัญและต้องได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
โปรแกรม Honors (H) เป็ นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความเหมาะสมในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่
ละคนที่แตกต่างกัน นักเรี ยนจะได้รับการจัดหลักสู ตรอย่างดีเยี่ยมด้วยการสารวจเนื้ อหาและทักษะของวิ ชาที่
ขยายออกไปโดยเปิ ดโอกาสเพิ่มเติมแก่นักเรี ยนในการแสดงความสามารถ ความเชี่ ยวชาญที่เกินกว่าระดับชั้น
ของนักเรี ยน โดยชั้นเรียน Honors จะมีให้ กับทุกกลุ่มโดยข้ อกาหนดของหลักสู ตรแต่ ละวิชาที่มีการกาหนดไว้
การได้รับให้อยู่ในชั้นเรี ยน Honors ในแต่ละวิชาสามารถทาได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประเมินความรู ้ความสามารถ
การพัฒนาด้านสติปัญญา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีระบบและรอบคอบแล้วเท่านั้น
และด้วยเหตุผลข้างต้น ต่อไปนี้ คือเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาเพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้าสู่ ช้ นั เรี ยน Honors ซึ่งนักเรี ยนที่
ต้อ งลงทะเบี ย นในชั้น เรี ย น ESL จะไม่ ส ามารถเข้า ในชั้น เรี ย นระดับ Honors ได้ใ นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา วิ ช า
วิทยาศาสตร์ หรื อวิชาภาษาอังกฤษ แต่อาจลงทะเบียนในวิชาอื่น ๆ ได้
ข้ อกาหนดในการเข้ าสู่ ช้ ันเรียน Honors มีดังนี้ :
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 เป็ นต้นไปในวิชาที่ตอ้ งการเข้าเรี ยน
2. สาหรับวิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์หรื อวิชาภาษาอังกฤษ ระดับผลการอ่านใน STAR ต้องอยู่ในเกณฑ์
หรื อสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และผลทดสอบ Oxford ESL ต้องได้รับการระบุว่านักเรี ยนไม่ตอ้ งการการช่วยเหลือ
จากโปรแกรม ESL แล้ว ท่านสามารถดูนโยบาย UCIS ESL ได้ที่นี่ here
3. สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ นักเรี ยนต้องได้ผลการทดสอบ STAR Math อยูใ่ นเกณฑ์หรื อสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
4. ทางครู ผูส้ อนจะเป็ นผูป้ ระเมิ นนักเรี ยนล่วงหน้าและพิจารณาว่านักเรี ยนจะได้รับการเข้าสู่ ช้ นั เรี ยน Honors
หรื อไม่

