
 

   

  

     
        
            

    

    
       

        
     

         
     

 
           

      
        
     

    
  

  

      
         

   
 

 

 

 

VIETNAMESE 

2020-21 Tính Linh Hoạt Trong Việc Chấm Điểm Cuối Năm Dành Cho Học Sinh 
Trung Học Phổ Thông, 

Trong năm học 2020-21 hiện tại, Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) đã áp dụng một 
số thay đổi về chính sách chấm điểm để tạo sự linh hoạt đối với học sinh trung cơ sở đối 
với các môn học chỉ định trong năm học hiện tại như “ Đậu” hoặc “Không có điểm” thay 
vì điểm bằng chữ cái cho điểm cuối cùng của các em. 

Nếu quý vị xem qua phiếu điểm quý ba của học sinh trung học phổ thông của con em 
mình, vui lòng cân nhắc tính linh hoạt đã được sử dụng đối với điểm tổng kết: 

● Các học sinh nhận điểm cuối cùng là “F” trong bất cứ môn học sẽ tự động được 
gán điểm ”NM” (không có điểm) làm điểm cuối cùng của cuối năm học.  Điểm 
“NM” không cấp tín chỉ cho môn học, và học sinh sẽ không đủ điều kiện để theo 
các môn học cấp tiếp theo; tuy vậy, điểm “NM” sẽ không tính vào điểm trung bình 
(GPA) của học sinh. 

● Các học sinh có thể chọn điểm “P” (đậu) cho hai môn học đạt được điểm đậu cho 
điểm cuối cùng. Điểm “P” cho biết rằng học sinh đó đã giành được tín chỉ cho môn 
học, nhưng điểm “P” sẽ không ảnh hưởng đến điểm trung bình của học sinh đó. 

○ Các Bước Cần Làm : Nếu quý vị chọn một hay hai môn học sử dụng 
điểm Đậu cho các điểm từ “A” đến “D”, Biễu mẫu điểm Đậu - Không 
có Điểm kèm theo phải được gửi đến cố vấn học đường/ Dịch vụ 
dành cho Học sinh trước ngày 10 tháng 5, 2021. 

Học sinh và gia đình được khuyến khích xem xét cẩn trọng lựa chọn yêu cầu điểm Đậu 
(Pass) thay vì điểm bằng chữ cái hoặc điểm cuối cùng. Thông tin bổ sung bao gồm các 
cân nhắc và câu hỏi thường gặp có sẵn tại đường liên kết sau: 
https://www.fcps.edu/academics/grading-and-reporting/secondary 
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