
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August  1s t ,  2020  
 

Welcome to Andrew P. Hill High School 

    Khi chúng tôi chuẩn bị và lên kế hoạch 
cho năm học 2020-21 trong đại dịch 
COVID-19, chúng tôi cam kết đảm bảo 
quyền truy cập công bằng vào một nền 
giáo dục chất lượng cho tất cả học sinh. 
Do các trường hợp ngày càng tăng COVID-
19, sự an toàn và sức khỏe của nhân viên, 
học sinh và gia đình là ưu tiên hàng đầu 
của chúng tôi. Do đó, năm học 2020-21 sẽ 
bắt đầu với việc học từ xa.  
    Chúng tôi nhận thấy rằng sẽ tiếp tục có 
những thay đổi khi tình hình phát triển và 
chúng tôi sẽ phản hồi khi cần thiết đưa ra 
các hướng dẫn và hạn chế do Sở Y tế Công 
cộng Hạt Santa Clara ban hành. Mục tiêu 
của chúng tôi là quay trở lại hướng dẫn 
trực tiếp toàn thời gian càng sớm càng 
tốt. 
       

Principal’s Welcome 

 

IB Diploma Program 
Chúng tôi là trường IB World duy nhất 
trong Khu trường trung học East Side 
Union và là một trong ba quận Santa 
Clara. Chúng tôi đã cung cấp Chương 
trình Văn bằng IB từ năm 2002. Chương 
trình này bắt đầu từ năm lớp 11 và yêu 
cầu học sinh học sáu lớp IB. Chương 
trình Văn bằng IB đã đạt được danh 
tiếng cho các đánh giá nghiêm ngặt, 
cho phép người sở hữu văn bằng IB truy 
cập vào các trường đại học hàng đầu 
thế giới. Các ứng viên văn bằng IB của 
chúng tôi đã tiếp tục học tại Stanford, 
Harvard, Yale, MIT, Cal Tech, Columbia 
và các trường đại học danh tiếng khác.  
 

Middle Years Program (MYP) 
Gần đây chúng tôi đã được chấp thuận 
cung cấp Chương trình Trung học IB cho 
học sinh lớp 9 và lớp 10. Khung MYP 
thách thức sinh viên thực hiện các kết 
nối thực tế giữa nghiên cứu của họ và 
thế giới thực. Mục tiêu của chương 
trình là phát triển những người học tích 
cực và những người trẻ có đầu óc quốc 
tế. Chương trình trao quyền cho sinh 
viên tìm hiểu một loạt các vấn đề và ý 
tưởng có ý nghĩa địa phương, quốc gia 
và toàn cầu.  

International Baccalaureate (IB) World School 

    Tầm nhìn của chúng tôi tiếp tục là 
những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng 
hoàn thành mục tiêu đại học và nghề 
nghiệp của họ. Là một trường thế giới IB, 
trọng tâm của chúng tôi là phát triển: kỹ 
năng giao tiếp, nghiên cứu, tự quản lý, xã 
hội và tư duy. Chúng tôi thừa nhận những 
thách thức của việc học từ xa. 
    Cánh cửa của chúng tôi mở cho sự 
tham gia và đầu vào ảo của bạn trong mọi 
vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ con của 
bạn. Hãy nhìn vào những ngày quan trọng 
kèm theo để tham gia vào các cuộc họp 
ảo trong thời gian này. Chúng tôi mong 
được gặp lại bạn trong khuôn viên trường 
khi các hoạt động trực tiếp được cho 
phép.     
 

Jose H. Hernandez, Principal  

 

 
IB Approaches to Learning (ATL) 

Phương pháp tiếp cận học tập (ATL) là 
các kỹ năng được thiết kế để cho phép 
học sinh học cách học.  
 

Kỹ năng xã hội 
• Phát triển mối quan hệ giữa các 

cá nhân và kỹ năng hợp tác tích 
cực 

• Phát triển trí tuệ cảm xúc xã hội 
 

Kỹ năng nghiên cứu 
• Kỹ năng đọc viết thông tin 
• Kỹ năng đọc viết của Media 
• Sử dụng có đạo đức phương tiện 

/ thông tin 
 

Kỹ năng tư duy 
• Kỹ năng tư duy quan trọng 
• Kỹ năng tư duy sáng tạo 
• Kỹ năng chuyển nhượng 
• Kỹ năng phản xạ / siêu nhận 

thức 
 

Communication Skills 
• Trao đổi kỹ năng thông tin 
• Kỹ năng đọc viết 

 

Self-Management Skills 
• Những kỹ năng tổ chức 
• Tâm trạng 

 
 
 

Jose  H.  Hernandez,  Pr inc ipa l  
Mon ica  Schne ider ,  APED 

Long  B .  Truong,  APA 
 

 

Administration Office 
Mr. Hernandez, Principal 

(408) 347-4111 
Ms. Schneider, APED   

(408) 347-4130 
Mr. Truong, APA  
(408) 347-4120 

Ms. Pineres, Principal’s Secretary 

(408) 347-4111 
 

Attendance Office 
TBD (408) 347-4108 

Ms. Geary-Sidlauskas  
(408) 347-4122 

Guidance & Counseling Office 
Ms. Bao-Vy Nguyen 

Head Counselor 
(408) 347-4133 

Ms. Guerra, Counseling Tech 
(408) 347-4163 

Ms. Nicole Nguyen, Registrar  
(408) 347-4114 

 
Student Support 

Ms. Luna, Parent & Community 
Involvement Specialist   

(408) 347-4294 
Ms. To, Parent & Community 

Involvement Specialist 
(408) 347-4174 

Ms. Amy Cruz, Social Worker 
(408) 347-4160 

Dr. Atwal, School Psychologist 
(408) 347-4169 

Mr. Giorgi, Advisor A-L 
(408) 347-4150 

Mr. Lara, Advisor M-Z 
(408) 347-4151 

 
Anonymous Tip Line 

(408) 806-6037 
 

Teen Crisis Line 
(408) 850-6140 

 



 

 

Andrew P. Hill High School Important Dates 2020-2021 (Parents/Students) 
 

August 
7  9th Grade Student Orientation (Online)  
11 First Day of School (Online Only) 
26 Virtual Medical Magnet Parent Night (5pm) 
26 Virtual Back To School Night (5:30-8pm) 
 
September 
7 Labor Day (No-School) 
8 Virtual School Site Council Meeting (4-6pm) 
9 Virtual ELAC–Parent Meeting (6-7pm) 
10 Virtual Family Wellness Meeting (5-6pm) 
11 Virtual Coffee with the Principal (9-10am) 
12 Virtual Saturday Student Support (8-12pm) 
16 Mexican Independence Day 
18 End of Grading Period 1 
23 Virtual Grade Conferences (5:30-7:00pm) 
25 Virtual Grade Conferences (8:30-10:00am) 
24 Virtual Family Wellness Meeting (5-6pm) 
26 Virtual Saturday Student Support (8-12pm)  
28-2 Fall Break (No School)  
 
October 
5 Virtual School Site Council Meeting (4-6pm) 
7 Virtual ELAC –  Parent Meeting (6-7pm) 
8 Virtual Family Wellness Meeting (5-6pm) 
9 Virtual Coffee with the Principal (9-10am) 
10 Virtual Saturday Student Support (8-12pm)  
13 Financial Aid Workshop (6-7pm) 
21 Cash for College (3-4pm) 
22 Virtual Family Wellness Meeting (5-6pm) 
24 Virtual Saturday Student Support (8-12pm)  
 
November   
2 Virtual School Site Council Meeting (4-6pm) 
4 Virtual ELAC – Parent Meeting 
6 Virtual Coffee with the Principal (9-10am) 
6 End of Grading Period 2 
7 Virtual Saturday Student Support (8-12pm) 
10 Virtual Grade Conferences (5:30-7:00pm) 
13 Virtual Grade Conferences (8:30-10:00am) 
19 Virtual Family Wellness Meeting (5-6pm) 
21 Virtual Saturday Student Support (8-12pm) 
25-27 Thanksgiving Break (No School) 
 
December 
2 Virtual ELAC – Parent Meeting (6-7pm) 
3 Virtual Family Wellness Meeting (5-6pm) 
4 Virtual Coffee with the Principal (9-10am) 
5 Virtual Saturday Student Support (8-12pm) 
7 Virtual School Site Council Meeting (4-6pm) 
16-18 Semester 1 Finals 

18 ***  End of Semester 1 *** 
*The grades on this report card count for graduation credits.  You 
will get the Semester 1 report card in the middle of January.  
Students get 5 credits for each A, B, C or D (Colleges only count A’s, 
B’s and C’s for credit).  
Students get 0 credits for each F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

bắt đầu đi học 
Trường bắt đầu vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Tất cả các 
lớp sẽ trực tuyến. Mỗi lớp sẽ dài 90 phút. Học sinh sẽ có 
mỗi lớp hai lần một tuần với một luồng video trực tiếp. 
 

Lịch học 
Lịch học sẽ được gửi đi (Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ) trước 
ngày 3 tháng 8. Lịch học cũng sẽ được gửi qua email cho 
học sinh Trường học cung cấp email vào ngày 3 tháng 8.  
 

Máy tính & Internet 
Sinh viên cần Chromebook có thể chọn một ngày 3 - 7 
tháng 8. Sinh viên cần truy cập internet cũng sẽ có thể 
nhận được thông tin tại thời điểm đó. 
 

Bữa trưa 
Bữa trưa của học sinh sẽ được cung cấp tại chỗ dưới dạng 
một món đồ ăn vặt và đi trên đường từ 11:45 sáng. Học 
sinh sẽ không thể ăn trưa trong khuôn viên trường trong 
thời gian học từ xa.   
 
Học sinh phải có thẻ ăn trưa để nhận bữa trưa. 

***  THÔNG TIN QUAN TRỌNG *** 

 
Ai liên hệ với câu hỏi 

 

Đăng ký 
• Ms. Nguyen at (408)347–4114 

 

điểm and các lớp học 
• 9th grade: Mr. Del Real —  (408) 347 – 4166 
• 10th grade: Ms. Gil  —  (408) 347 – 4168 
• 11th grade: Ms. Magana  —  (408) 347 – 4161 
• 12th grade: Ms. Nguyen  —  (408) 347 – 4133 
• Puente & ELD: Ms. Trujillo — (408) 347 - 4167 

 

Tham dự & vắng mặt 
• Ms. Geary — (408) 347 – 4122 

 

Sức khỏe cảm xúc và tinh thần xã hội 
• Mr. Giorgi  — (408) 347 – 4151 
• Mr. Lara  — (408) 347 – 4150 
• Ms. Cooley-Cruz  — (408) 347 – 4160 
• Dr. Atwal  — (408) 347 – 4169 

 

Các hình thức ăn trưa và nhu cầu công nghệ 
• Ms. Luna (408) 347 – 4294 
• Ms. To (408) 347 – 4174 

 
For more detail information go to: 

http://andrewphill.esuhsd.org 
 
 
 
 



 

 

Graduation Credits (On-target chart) 
Học khu trung học East Side Union yêu cầu học sinh hoàn thành 220 tín chỉ. 

 
Credits 

 

9th Grade 
(Freshman) 

10th grade 
(Sophomore) 

11th grade 
(Junior) 

12th grade 
(Senior) 

 
# of classes 

 
6 6 6 6 

 
Semester 1 

 
30 credits 30 credits 30 credits 30 credits 

 
# of classes 

 
6 6 6 6 

 
Semester 2 

 
30 credits 30 credits 30 credits 30 credits 

 
Total 

 
60 credits 120 credits 180 credits 240 credits 

Yêu cầu của trường trung học và đại học A-G 

 
 

ESUHSD Requirements 
 

A-G Requirements 
(University 

Requirements) 
 
(A)  Social Science 
 

30 credits 20 credits 

 
(B)  English 
 

40 credits 40 credits 

 
(C)  Mathematics 
 

20 credits 30 credits  
(40 recommended) 

 
(D)  Lab Science 
 

20 credits 20 credits  
(30 recommended) 

 
(E)  World Languages 
 

 
10 credits of either  
World Languages  

or  
Visual/Performing Arts 

 
 

20 credits  

 
(E)  Visual or 
Performing Arts 
 

10 credits  

 
(G)  Electives 
 

80 credits 10 credits 

 
Physical Education 
 

20 credits N/A 

* All A-G courses must be passed with a C- or better. 
 



 

 

2020-2021 Lịch trình & Lịch xem nhanh 
 
Lịch trình dưới đây là một lịch trình toàn quận sẽ được theo sau bởi tất cả các 
trang web toàn diện của trường. Nó bao gồm 4 ngày học từ xa với một ngày 
(Thứ Tư) được lên kế hoạch cho sự hợp tác của nhân viên và phát triển chuyên 
môn vào buổi sáng và giờ hướng dẫn / giờ làm việc vào buổi chiều cho các 
hoạt động như tư vấn học tập, các buổi với nhân viên xã hội, các bài học toàn 
trường và hỗ trợ học tập từ giáo viên.   
 
Bữa trưa sẽ được cung cấp tại tất cả các địa điểm với tư cách là một người bắt 
và đi trên đường từ 11:45 sáng - 12:50 tối. Học sinh phải mang theo thẻ ăn trưa 
của họ. 
 

Thời gian học hàng tuần 
 

Thứ hai & Thứ năm  Thứ ba & Thứ sáu 
Period 1 
 

8:30 am – 10:00 am  Period 2 
 

8:30 am – 10:00 am 
Break 10:00 am – 10:15 am  Break 10:00 am – 10:15 am 
Period 3 10:15 am – 11:45 am  Period 4 10:15 am – 11:45 am 
 Lunch 11:45 am – 12:50 pm   Lunch 11:45 am – 12:50 pm 
Period 5 12:50 pm – 2:20 pm  Period 6 12:50 pm – 2:20 pm 
Break 2:20 pm – 2:30 pm  Break 2:20 pm – 2:30 pm 
Period 7 2:30 pm – 4:00 pm  Office Hours 2:30 pm – 4:00 pm 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Hồ sơ học viên IB 
Hồ sơ người học IB mô tả một loạt các năng lực của con người 
và trách nhiệm vượt xa thành công trong học tập.   
 
Sinh viên IB là . . .  

 

 

Important Dates 2020-21 
 
School Starts        Aug. 11th  
 
Labor Day    Sept. 7th    
 
October Break    Sept. 28th – Oct. 2nd    
 
Veterans Day    Nov. 11th 
 
Thanksgiving    Nov. 25th  – 27th    
 
Holiday Break     Dec. 21st – Jan. 1st    
 
MLK Day    Jan. 18th   
 
Winter Break    Feb. 15th – 19th    
 
Cesar Chavez    Apr. 2nd     
 
Spring Break    Apr. 5th  – 9th   
 
Memorial Day      May 31st   
 
Last Day     Jun.  3rd   
    of School 

 
Grading Period Ends 

 
1st  Grading Period 

September 18th, 2020 
 
2nd  Grading Period 

November 6th, 2020 
 

3rd  Grading Period 
December 18th, 2020 
(End of Semester 1) 

 
1st Semester Finals 

December 16th, 17th, 18th,  2020 
--------------------------------------------- 
 
4th  Grading Period 

February 12th, 2021 
 

5th  Grading Period 
April 1st, 2021 

 
6th  Grading Period 

Jun. 3rd, 2021 
(End of Semester 2) 

 
2nd Semester Finals 

Jun. 1st, 2nd, 3rd, 2021 



 

 

 
 

 
 

In accordance with Education Code 48901.5, personal electronic signaling 
devices on all East Side Union High School District school campuses are 
subject to regulation from the first warning bell through the final bell of the 
school day. These personal electronic signal devices include, but are not 
limited to pagers, beepers, and cellular/digital telephones. 

Personal electronic devices may be carried by students, but must be 
kept out of sight, i.e., in a purse or backpack, and must be turned 
off. Devices left on that disturb the educational setting are subject 
to confiscation, and the student subject to discipline. 

Students may not utilize personal communication devices on campus 
during any part of the school day. This includes concurrent classes, 
after-school detention, Saturday School, brunch and lunch. 

Violations of this policy will result in the device being confiscated, and 
returned only to a parent/guardian at a time designated by the APA. Once 
confiscated by site staff, the device must be accounted for until it is returned 
to the parent/guardian. 
 
Any violations of this policy are subject to discipline in accordance 
with the progressive discipline for “Defiance” on the District 
Discipline Chart. 

No student shall be prohibited from possessing or using an electronic 
signaling device that is determined by a licensed physician or 
surgeon to be essential for the student’s health, and the use of 
which, is limited to health-related purposes.  The student must have 
the doctor’s note on file with the school. 

 

(cf. 5144 - Discipline) 
Legal Reference: 
 
EDUCATION CODE 
48901.5  Prohibition of electronic signaling devices 
 
Other Electronic Devices 
Electronic devices such as CD players, tape recorders, MP3 players, 

Electronic Devices and Cell Phone Policy 
 

Andrew P. Hill High School 
 

3200 Senter Road 
San Jose, CA 95111 

Phone: 
(408) 347-4111 

Fax: 
(408) 347-4115 


