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VIETNAMESE 

2020-21 ĐIỂM ĐẬU - KHÔNG CÓ ĐIỂM HIỆN TRẠNG: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Số ID (định danh) Học 
Sinh 

Tên Học Sinh:  Họ Tên Tên Lót Lớp 

2020-21 QUY TẮC VÀ TIÊU CHUẨN VỀ ĐIỂM ĐẬU- KHÔNG CÓ ĐIỂM : TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Trong năm 2020-2021 quy tắc chấm điểm cho học sinh trung học cơ sở đã được được thay đổi. 

● Tất cả các điểm “F” cuối cùng sẽ được tự động nhận bằng Không Chấm Điểm, “NM”, học sinh và phụ huynh không cần thực
hiện bất cứ hành động nào.

● Điểm “NM” sẽ không trung bình hóa vào điểm trung bình của học sinh
● Tất cả các điểm cuối cùng là “D” hay “D+” sẽ được tự động nhận bằng Đậu “P”,học sinh và phụ huynh không cần thực hiện

bất cứ hành động nào.
● Với sự đồng thuận của phụ huynh/người giám hộ, điểm đạt từ (“A” tới “C-”) có thể được thay thế bằng điểm “P” khi hoàn tất

mẫu đơn này và gửi lại cho cố vấn học đường/bộ phận dịch vụ dành cho học sinh. Quyết định nầy không thể thay đổi.
● Với điểm “P”(đậu) (thay cho điểm từ “A” đến “D”) sẽ được tín chỉ và được phép ghi danh vào khóa học tiếp theo nhưng sẽ

không tính vào điểm trung bình của học sinh. Chỉ điểm “P” được ghi trong học bạ cuối cùng của năm
● Điều quan trọng đối với học sinh và gia đình là xem xét các cân nhắc quan trọng và các câu hỏi thường xuyên đặt ra trước

khi gửi yêu cầu về đạt điểm - không chấm điểm. Thông tin liên quan đến tùy chọn điểm đậu - không có điểm trong năm học
2020-2021 có sẵn cho phụ huynh trên trang mạng sau: https://www.fcps.edu/academics/grading-and-
reporting/secondary/*

● Mẫu đơn này phải được gửi trực tiếp hoặc qua điện thư đến cho cố vấn học đường/Bộ phận Dịch vụ Dành cho Học sinh
trước ngày 10 tháng 5, 2021.

Tôi yêu cầu nhận điểm “P” thay vì điểm đậu cho các khóa học sau: 

Số của Môn Học Tên Môn Học Chữ Ký Tắt Chữ Ký Tắt 
của Học Sinh của Phụ 

Huynh 

(____học sinh ký tắt_____phụ huynh ký tắt) Tôi hiểu rỏ điểm “P” chỉ có giá trị đối với thang điểm từ “A” đến “D”, và “P” sẽ đạt được tín chỉ trong 
môn học liên quan của trung học phổ thông có tín chỉ nhưng sẽ không được tính vào điểm trung bình. 
(____học sinh ký tắt_____phụ huynh ký tắt) Tôi hiểu rằng đối với bất kỳ môn học ở trung học có tín chỉ, điểm cuối cùng sẽ được ghi vào học 
bạ trừ khi tôi gửi yêu cầu xóa môn đã học ra khỏi học bạ trung học.* 
(____học sinh ký tắt______phụ huynh ký tắt) Tôi hiểu rằng ký tự “P” or “NM” sẽ được coi như là điểm cuối cùng. 
(____học sinh ký tắt_____ phụ huynh ký tắt) Tôi hiểu rằng tôi không thể thay đổi quyết định này một khi yêu cầu này đã được gửi đi. 
(____học sinh ký tắt______phụ huynh ký tắt) Đối với các môn học của trung học phổ thông: Tôi hiểu rằng Hiệp Hội Thể Dục Thể Thao Quốc Gia (NCAA) 
và các tổ chức sau trung học xác định các quy trình của họ để đánh giá việc sử dụng chữ “P” thay cho điểm chữ cái và có thể khác nhau giữa các cơ sở 
sau trung học. 

Chữ ký của Học Sinh Ngày Chữ ký của Phụ Huynh/Giám Hộ Ngày 

Chữ ký Cố Vấn Học Đường/ Giám đốc Dịch Vụ Học Sinh hoặc   Người chỉ định Ngày 

*Một tùy chọn bổ sung có sẵn cho các lớp học có tín chỉ trung học phổ thông. Các môn học có tín chỉ trung học sẽ được biểu hiện trên học bạ trung học
cơ sở và trung học phổ thông. Theo các điều lệ của tiểu bang Virginia, Điều Lệ 2408 của FCPS cho phép phụ huynh của những học sinh học trung học
phổ thông yêu cầu xóa bỏ các tín chỉ liên qua từ trung học cơ sở ra khỏi học bạ trung học phổ thông và học sinh đó không có tín chỉ ở các môn trung học
phổ thông. Phụ huynh phải gửi yêu cầu nầy bằng văn bản không trễ hơn cuối chín tuần đầu trong năm học kế tiếp sau khi hoàn tất môn học. 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 có thể tìm thấy tại đường liên kết sau:
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/is104.pdf

SS/SE-358 (4/21) Mẫu đơn này sẽ được lưu vào hồ sơ học bạ của học sinh. 
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