UCIS Secondary Honors Program FAQ Sheet
Will the school launch this program from the beginning of this year (semester 1)?
Yes, the Honors Program will begin from Semester 1 for the 2021-22 school year.
How can my child apply for that?
Students merely need to request to join the program by asking their subject-area teacher.
And when/how can the teacher assess the students?
Formative and summative assessments will take place throughout units of study. Summative
assessments will generally be administered throughout and near the end of the unit of study.
(approximately every four weeks). extensions of or additional assignments will be given to the Honors
students so that they are given an opportunity to prove that they have exceeded the standards and
learning objectives of the unit of study. The grading policy for the Honors Program can be found
HERE
When can the parent know whether the child is eligible?
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. Teachers will notify students and parents if the student is eligible to take the Honors level
class.
Which subjects are applicable to HP? ELA, Math, Social Study, and Science?
Honors classes will be offered in all subjects except non-graded or pass/fail courses like Study Hall or
Academic Support.
Will the Honors Program students study in a separate classroom with different
curriculum/material/teacher or do they study in the same classroom?
No movement will take place between class cohorts. Students in the Honors Program and Standard
Program will be in the same classroom. Instruction will be differentiated to the students’ needs in the
classroom.
How can teachers grade the score for non-HP students and HP students?
Regarding assessment, extensions of summative assessments and/or additional summative
assignments will be given to the Honors students so that they are provided an opportunity to
demonstrate that they have exceeded the standards and learning objectives from the unit of study.
These assessments will be indicated in the course syllabus.

คำถำมที่พบบ่อย ของโปรแกรม Honors สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
โรงเรียนจะเปิ ดโปรแกรมนี้ต้งั แต่ต้นปี นี้หรือไม่ (ภำคกำรศึกษำที่ 1)?
ใช่ Honors Program จะเริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 สาหรับปี การศึกษา 2564- 2565
บุตรหลำนของฉันสำมำรถสมัครได้อย่ำงไร?
เพียงแค่นกั เรี ยนขอเข้าร่ วมโปรแกรมจากครู ประจาวิชานั้นๆ
ครู สำมำรถประเมินนักเรียนได้เมื่อใด / อย่ำงไร?
การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยนและประเมินสรุ ปผลจะเกิดขึ้นตลอดทั้งหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยทัว่ ไป
การประเมินสรุ ปผลจะดาเนินการตลอดและใกล้สิ้นสุ ดหน่วยการการเรี ยนรู ้ (ทุกๆ 4 สัปดาห์โดยประมาณ)
การขยายเวลาหรื อมอบหมายงานเพิ่มเติม จะมอบให้กบั นักเรี ยน Honors เพื่อให้นกั เรี ยนมีโอกาสพิสูจน์ว่า
พัฒนาได้เกินมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้ สามารถดูนโยบายการให้เกรด
สาหรับโปรแกรม Honors ได้ ที่นี่
ผู้ปกครองจะทรำบว่ำนักเรียนมีสิทธิ์หรือไม่ ได้ เมื่อไร?
การมอบหมายให้วิชาที่เกี่ยวข้องกับ Honors สามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเมินความสามารถของนักเรี ยน
การเติบโตทางสติปัญญา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างรอบคอบแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ จะยึดถือ
เกณฑ์ต่อไปนี้เมื่อพิจารณาคุณสมบัตรของผูท้ ี่จะได้เข้าร่ วมปรแกรม Honors นักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
ชั้นเรี ยน ESL จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรี ยนในชั้นเรี ยน Honors ในวิชาสังคม วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษหรื อศิลปะ
แต่อาจลงทะเบียนในวิชาอื่นได้ ครู จะแจ้งให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองทราบหากนักเรี ยนมีสิทธิ์เข้าเรี ยนในชั้น
เรี ยน Honors
วิชำใดบ้ ำงที่อยู่ในโปรแกรม HP? ELA คณิตศำสตร์ สังคม และวิทยำศำสตร์ ?
ห้อง Honors จะเปิ ดสอนในทุกรายวิชายกเว้นวิชาที่ไม่ให้คะแนน หรื อ ผ่าน/ไม่ผ่าน เช่น Study Hall หรื อ
Academic Support

นักเรียนโปรแกรม Honors จะเรียนในห้องเรียนที่แยกจำกกันโดยมีหลักสู ตร / สื่ อ / ครู ที่แตกต่ ำงกัน หรื อจะ
เรียนในห้ องเรียนเดียวกัน?
จะไม่มีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยนในชั้นเรี ยน นักเรี ยนในโปรแกรม Honors และโปรแกรม
มาตรฐานจะอยู่ในห้องเรี ยนเดียวกัน การเรี ยนการสอนจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของนักเรี ยนใน
ห้องเรี ยน
ครู จะให้ เกรดอย่ำงไรสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในโปรแกรม HP กับนักเรียนที่เรียนโปรแรม HP?
ในส่ วนของการประเมิน จะมีการมอบการขยายผลการประเมินเพื่อสรุ ปผลการเรี ยน และ/หรื อ การ
มอบหมายงานเพิ่มเติมเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนให้กบั นักเรี ยน Honors เพื่อให้นกั เรี ยนมีโอกาสแสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนมีการพัฒนาที่เกินมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้จากหน่วยการเรี ยน การประเมินเหล่านี้จะ
ระบุไว้ในหลักสูตร

UCIS Secondary Honors Program FAQ Sheet
학교는 올해 초(1학기)부터 이 프로그램을 시작합니까?
예, Honors 프로그램은 2021-22학년도 1학기부터 시작됩니다.
제 아이는 어떻게 신청할 수 있나요?
학생들은 해당 과목 담당 교사에게 요청하여 프로그램 참여를 요청하기만 하면 됩니다.
그리고 교사는 언제/어떻게 학생을 평가할 수 있습니까?
형성 평가 및 총괄 평가는 학습 단원을 공부하는 내내 실시됩니다. 총괄 평가는 일반적으로 학습 단원을
공부하는 동안 그리고 끝날 때쯤 시행됩니다(약 4주마다). 확장된 과제나 추가적인 과제를 Honors 학생들에게
주어 그들이 학습 단원의 표준 및 목표를 초과했음을 확인하는 기회를 갖습니다. Honors 프로그램의 학점
정책은 HERE에서 확인할 수 있습니다.
부모는 자녀의 자격 여부를 언제 알 수 있습니까?
Honors 과목 영역 지정은 학생의 능력, 지적 성장 및 학업 성취도를 신중하게 평가한 후에만 가능합니다. 이러한
이유로 Honors 배치를 고려할 때 다음 기준을 준수합니다. ESL 수업에 등록한 학생은 사회, 과학 또는
영어(ELA) 과목의 Honor 레벨 수업에 참여할 수 없지만 다른 영역 과목에는 등록할 수 있습니다. 교사는 학생이
Honors 수준의 수업을 들을 자격이 있는지 학생과 학부모님께 알려드릴 것입니다.
HP에 해당하는 과목은 무엇입니까? ELA, 수학, 사회 및 과학?
Honors 수업은 Study Hall 또는 Academic Support와 같이 합격/불합격(pass/fail) 과목이나 점수를 받지 않는
과목을 제외한 모든 과목에 제공됩니다.
Honors Program 학생들은 다른 커리큘럼/교재/교사와 별도의 교실에서 공부합니까, 아니면 같은 교실에서
공부합니까?
같은 학급(class cohorts) 내 학생들 간에는 이동이 발생하지 않습니다. Honors Program과 Standard
Program의 학생들은 같은 교실에 있게 됩니다. 수업은 학급 내에서 학생들의 필요에 따라 차별화됩니다.

교사는 HP학생과 HP가 아닌 학생의 점수를 어떻게 채점할 수 있습니까?
평가와 관련하여, 확장된 총괄 평가 및/또는 추가적인 총괄 과제를 Honors 학생들에게 주어 그들이 학습 단위의
표준 및 학습 목표를 초과했음을 입증할 기회를 갖습니다. 이러한 평가는 강의 계획서에 표시됩니다.

UCIS 中学部Honors项目常见问题
Honors项目从今年学年开始吗？（第一学期）
是的，Honors项目将从2021-2022学年的第一学期开始。
学生如何申请？
学生只需向科目科任老师申请加入该项目
老师什么时候/如何评估学生？
过程性评估和总结性评估贯穿于所有单元学习。总结性评估通常在每一单元结束时进行（大概每四周一
次）。老师会给Honors学生安排拓展或额外作业，以便学生们证明他们已经超越所学单元的要求和学习
目标。有关Honors项目的等级政策可在此查阅 HERE。
什么时候家长知道孩子有资格加入Honors项目？
只有在仔细评估学生能力、智力成长水平和学生成绩后，才会安排学生参加科目的Honor级别课程。因
此，在申请Honors级别时，如下要求必须遵守：参加ESL课程的学生不能参加社会学（Social Studies）
、科学（Science）和英语语言艺术（English Language Arts）的Honors级别课程，但可以参加其他科
目的级别课程。老师会通知学生和家长关于学生是否可以参加Honors级别课程。
Honors级别课程（HP）适用于哪些科目？英语语言艺术（ELA）、数学（Math）、社会学（Social
Study）和科学（Science）？
除了如Study Hall和学术支持这些不分级或只是以及格/不及格划分的科目外，其他所有科目都有
Honors级别课程。
参加Honors级别课程学生会在另外的教室上课，用不同的大纲/学校资料,不同老师上课吗？还是他们
会在同一个教室里？
班级间不会有任何变动。Honors级别学生和普通级别学生在同一个教室里上课，老师会根据学生要求给
予不同的教学指导。
老师如何给非Honors级别课程学生和Honors级别课程学生打分？

从评估方面来说，老师会给Honors级别课程学生拓展总结性评估和额外的总结性评估，这样学生有机会
展示他们超出所学单元的要求和学习目标。这些评估会在课程大纲中注明。

