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VIETNAMESE 
Mẫu Đơn Yêu Cầu Xóa Bỏ các Môn Đã học ở 

Trung Học Cơ Sở ở Trung Học Phổ Thông 

Thông Tin Học Sinh 

Lớp hiện tại 
Học Sinh_______________________________________________________ Số ID____________________ Trình độ 

Họ Tên Chữ Lót Tắt 

Trung học Phổ thông______________Trung học Cơ sở______________Cố vấn học đường________________________________ 

Theo các điều lệ của tiểu bang Virginia, Điều Lệ 2408 của FCPS cho phép phụ huynh của học sinh trung học phổ thông 
được yêu cầu xóa bỏ các tín chỉ liên quan từ trung học cấp cơ sở ra khỏi học bạ và học sinh đó không đạt được tín chỉ 
trung học cho môn học. Hướng dẫn và thủ tục xóa bỏ các tín chỉ liên quan cho các môn học trung học phổ thông ở cấp 
trung học cơ sở có thể tìm thấy tại mặt sau của tài liệu này. Phụ Huynh phải gửi yêu cầu này không trễ hơn cuối 
chín tuần đầu trong năm học kế tiếp sau khi hoàn tất môn học. 

Thông Tin Bãi Miễn 

Vui lòng đánh dấu những môn học xóa bỏ: 

Đại Số 1 Đại Số 2 Lớp Danh Dự 

Đại số 1 Lớp Danh Dự Ngoại Ngữ (xin ghi rỏ)__________________________________________ 
Hình học Lớp Danh Dự (ESOL) (xin ghi rỏ) 

Thời Khóa Biểu Điều Chỉnh cho Năm Học Hiện Tại (Nếu Có) 

Các Môn Học sẽ loại bỏ 

Các Môn sẽ được thêm vào________________________________________________________________________________ 

Chữ ký Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ____________________________ Ngày______________________________ 

Chữ Ký Học Sinh Ngày 

Chữ Ký của Cố Vấn Học Đường___________________________________ Ngày________________________________ 

Sự Chấp Thuận của Trường 

Chấp Thuận    Từ Chối (Nhận sau ngày hạn chót) 

Hiệu Trưởng/ Giám Đốc Học Sinh: Ngày___________________ 

Nhận xét: 

Cập nhật Học Bạ 

Ngày Cập Nhật vào SASI 

Chữ Ký của Phụ Tá Thông Tin Học Sinh Ngày___________________ 

IS-104 Bản sao - Hồ Sơ 
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PUBLIC SCHOOLS 

Mẫu Đơn Yêu Cầu Xóa Bỏ các Môn Đã học ở 
Trung Học Cơ Sở ở Trung Học Phổ Thông 

Ở lớp 7 hoặc lớp 8, phụ huynh của học sinh trung học phổ thông có thể yêu cầu hủy các môn học về 
toán, ngoại ngữ, hoặc ESOL (5720-5730) sau khi hoàn tất năm học. Mẫu đơn “Yêu cầu và thủ tục xóa bỏ 
các tín chỉ liên qua từ trung học cơ sở ra khỏi học bạ trung học phổ thông” phải được gửi đến cố vấn học 
đường của học sinh trung học cơ sở (lớp 7) và trung học phổ thông (lớp 8) trước ngày bắt đầu của quý 2 
năm học tiếp theo.   Sau khi nhà trường nhận được đơn yêu cầu xóa điểm, giám đốc dịch vụ dành cho 
học sinh của trung học cơ sở (học sinh lớp 7) hoặc giám đốc dịch vụ dành cho học sinh trung học phổ 
thông (học sinh lớp 8) sẽ hoàn tất quy trình để xóa hoàn toàn các môn học ra khỏi học bạ của học sinh. 

• Một khi đã xóa đi, môn học không thể được phục hồi. 
• Một khi môn học và điểm bị xóa đi, trên học bạ sẽ không có chứng cứ cho thấy môn học đó đã từng 

lấy qua và không có lý do khiến điểm bị xóa đi. 
• Khi môn học liên đới với SOL bị xóa khỏi học bạ học sinh, tất cả tín chỉ đã học 

Cũng sẽ không được tính vào các yêu cầu tốt nghiệp của học sinh trung học phổ thông, ngoại 
trừ học sinh phải học lại các môn bị xóa và đạt điểm đậu. 

• Khi phụ huynh yêu cầu xóa điểm của học sinh, tín chỉ cũng sẽ bị xóa. Điều này ảnh hưởng đến 
Số tín chỉ (và tín chỉ đã được xác định) cần thiết để tốt nghiệp, Lấy ví dụ, nếu một học sinh lớp 
7 xóa môn Đại số 1 Danh Dự và trong lớp 8 xóa môn Hình Học Danh Dự, học sinh đó sẽ 
không đủ điều kiện nhận Chứng Chỉ Học Vấn Nâng Cao trừ khi một trong các môn học đó 
được lấy lại. 

Trình tự Môn Toán Học 
Nếu môn toán lớp 7 trung học cơ sở bị xóa bỏ, kết quả sẽ là một trong những điều sau: 

• Nếu điểm bị xóa bỏ là điểm đậu, học sinh đó có thể chọn môn toán tiếp theo, theo trình tự môn 
toán ở lớp 8 hoặc, 

• Học sinh đó sẽ lấy lại môn học đó trong học hè (nếu có) hoặc, 
• Học sinh đó sẽ phải lấy lại môn đó trong lớp 8. 

Nếu môn toán lớp 8 trung học phổ thông bị xóa bỏ, kết quả sẽ là một trong những điều sau: 
• Nếu điểm bị xóa bỏ là điểm đậu, học sinh đó có thể chọn môn toán tiếp theo, theo trình tự môn 

toán ở lớp 9 hoặc, 
• Học sinh đó sẽ lấy lại môn học đó trong học hè (nếu có) hoặc, 
• Học sinh đó sẽ phải lấy lại môn đó trong lớp 9. 

Trình Tự Môn Ngoại Ngữ 
Nếu môn ngoại ngữ lớp 7 trung học cơ sở bị xóa bỏ, kết quả sẽ là một trong những điều sau: 

• Học sinh đó sẽ lấy Trình Độ 2 trong năm lớp 8 (nếu có sẵn), sau khi hoàn tất Trình Độ 1 
Hoặc, 

• Học sinh tham gia sẽ lấy Trình Độ 2 trong năm lớp 8, sau khi hoàn tất tham gia Trình Độ 1 hoặc, 
• Học sinh đó sẽ phải lấy lại Trình Độ 1 trong lớp 8 hoặc, 
• Học sinh tham gia lấy lại Trình độ 1 trong năm lớp 8 hay trở về trường gốc của mình để lấy Trình 

Độ 1. Nếu học sinh đang học lớp 8, phụ huynh của học sinh trung học phổ thông đó có thể yêu 
cầu xóa bỏ tín chỉ môn ngoại ngữ sau khi hoàn tất năm học. 

Nếu môn ngoại ngữ trung học phổ thông bị xóa bỏ trong năm lớp 8, kết quả sẽ là một trong những điều sau: 
• Học sinh đó sẽ phải lấy lại Trình Độ 1 trong lớp 9 hoặc, 
• Học sinh đó sẽ tham gia lấy Trình Độ 2 trong lớp 9 hoặc, 
• Học sinh đó sẽ lấy Trình Độ 2 trong năm lớp 9 (nếu có sẵn), sau khi hoàn tất Trình Độ 1 hoặc, 
• Học sinh tham gia sẽ lấy Trình Độ 3 trong năm lớp 9, sau khi hoàn tất tham gia Trình Độ 

2. 
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