VIETNAMESE

Điều Kiện Đòi Hỏi Để Tốt Nghiệp Giáo Dục Đặc Biệt/Giải Pháp Chọn Văn Bằng
(VA Reg. 8 VAC 20-131-50 và 8 VAC 20-131-51)

Những điều kiện đòi hỏi cho một học sinh để được cấp văn bằng sẽ phải là các điều kiện có hiệu lực khi học sinh NHẬP HỌC lớp 9 LẦN ĐẦU.
Những học sinh học để được cấp văn bằng Phổ Thông hay Cấp Cao phải đạt số đòi hỏi các tín chỉ phổ thông và kiểm tra.

Tín chỉ phổ thông đạt được khi học sinh thi đậu một môn học.*

Tín chỉ kiểm tra đạt được khi học sinh thi đậu một môn học và đậu cả kỳ thi cuối-môn theo Tiêu Chuẩn Học Vấn (SOL) liên đới.*
*Trong một số trường hợp, các học sinh có thể sử dụng thêm các môn học, năng lực của học sinh, hay qua tiến trình kháng cáo để đạt được những tín chỉ phổ thông và/hay kiểm
tra. N hững học sinh bị khiếm tật hội đủ điều kiện có cơ hội sử dụng những thích nghi tín chỉ để đạt được Văn Bằng Phổ Thông. Để có được những thích nghi tín chỉ, các học sinh
phải được xét hội đủ điều kiện bởi toán phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (individualized education program (IEP)) hay ủy ban am tường 504 của học sinh. Cần biết thêm
thông tin chi tiết về những loại văn bằng, điều kiện đòi hỏi để tốt nghiệp, và giải pháp chọn hoạch định môn học, xin vào liên kết mạng căn cứ trên năm nhập học lớp 9 của học sinh.
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VĂN BẰNG HỌC TẬP
ỨNG DỤNG

Học sinh bị khiếm tật nào hoàn tất các điều kiện đòi hỏi của văn kiện IEP và không đáp ứng những điều kiện đòi hỏi của các
văn bằng khác sẽ được cấp một Văn Bằng Học Tập Ứng Dụng.
Để truy cập thông tin thêm về Văn Bằng Học Tập Ứng Dụng từ Bộ Giáo Dục Virginia
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/applied_studies/index.shtml
Có thêm những điều thắc mắc, xin tiếp xúc với một trong các văn phòng FCPS sau đây:
Phòng Giảng Huấn Giáo Dục Đặc Biệt hay Dịch Vụ Nghề Nghiệp và Chuyển Tiếp

NGUỒN LIỆU FCPS
Cần biết thêm thông tin chi tiết về những loại văn bằng, điều kiện đòi hỏi để được tốt nghiệp, và giải pháp chọn hoạch định môn học, xin vào tại:
www.fcps.edu/diplomas
Phòng Giảng Huấn Giáo Dục Đặc Biệt:
571-423-4100

Fairfax County Public Schools
LS-Special Education-Graduation Requirement

Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và
Điều Kiện Cần Hội Đủ: 571-423-4470

Tư Vấn Trường: 571-423-4420

Office of Special Education Instruction

Dịch Vụ Nghề Nghiệp và Chuyển Tiếp:
571-423-4150
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