
Kính gửi các gia đình và nhân viên Nha Học Chánh Keller,   
 
Ban Chương Trình Giáo Dục & Giáo Huấn (Curriculum & Instruction (C&I)) của Nha Học Chánh Keller đã 
và đang ráo riết làm việc để hoàn thành báo cáo điểm hạng cho Chín-Tuần thứ ba, cũng như tìm ra 
phương cách xếp hạng cho Chín-Tuần thứ tư vì tình trạng tạm đóng cửa do COVID-19. Những thông tin 
sau đây sẽ được áp dụng cho hết cuối niên học 2019-2020 bất kể khi nào học sinh sẽ trở lại trường.  
 
Điểm Hạng cho Chín-Tuần thứ Ba  
Các giáo viên đang nỗ lực nộp điểm, hạng và các bản báo cáo sẽ được sẵn sàng trên Truy Cập Tại Nhà 
(Home Access Center (HAC)) bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 3 tháng 4. Các học sinh không đủ điểm đậu trong 
Chín-Tuần thứ ba sẽ có cơ hội học qua chương trình (Edgenuity) hay những phương cách khác do trường 
đặt ra để đạt đủ số điểm cần thiết. 
 
Điểm Hạng cho Chín-Tuần thứ Tư 
Cho Chín-Tuần này các lớp Ấu Nhi, Mẫu Giáo và lớp Một sẽ vẫn tiếp tục nhận được bản báo cáo điểm 
hạng như trước đây. Học sinh từ lớp 2-12 sẽ nhận được sụ phê chuẩn "Đậu" (Pass) hay "Rớt" (Fail) cho 
từng bộ môn học. Phụ huynh sẽ không thấy điểm hàng ngày hay điểm hạng cuối Chín-Tuần thứ Tư, chỉ có 
Đậu hay Rớt mà thôi. Xin quý vị liên lạc với giáo viên/nhân viên điều hành với mọi thắc mắc về vấn đề này. 
  
Đậu/Rớt 
Các giáo viên sẽ chấm điểm tham gia và cố gắng trong môn học để cho học sinh "Đậu" trong Chín-Tuần 
thứ tư. Mục đích của chúng tôi là cho các em tất cả mọi phương tiện để đi đến thành công. Học sinh có thể 
chứng tỏ sự tham gia và cố gắng của mình bằng những cách sau đây: hoàn tất bài làm mỗi tuần, nộp bài 
mỗi tuần, tham gia những hướng dẫn giáo dục trên mạng, liên lạc bằng điện thoại/Zoom với các giáo viên, 
v.v. Mỗi giáo viên sẽ hướng dẫn những chi tiết cho lớp học của mình. 
 
Những Kỳ Thi Cuối Khóa 
Các trường sẽ không tổ chức những kỳ thi cuối khóa trong tháng Năm 2020.   
 
Tín Chỉ Khóa Học 
Các học sinh sẽ nhận được tín chỉ cho hai khóa học như mọi khi. Tín chỉ học sinh nhận được trong tháng 
12 bao gồm hai Chín - Tuần thứ nhất và thứ nhì cùng với những bài thi, khóa học thứ hai bao gồm Chín- 
Tuần thứ ba và thứ tư không có kỳ thi cuối khóa. Vì các học sinh có điểm hạng cho Chín-Tuần thứ ba và 
hạng Đậu/Rớt cho Chín-Tuần thứ tư, Đậu/Rớt sẽ được đổi thành con số (Đậu = 100%. Rớt = 69% ). Điểm 
hạng khóa hai sẽ là điểm trung bình của hai Chín-Tuần thứ ba và thứ tư. Học sinh nào không có đủ tín chỉ 
sẽ phải qua phương cách thông thường trong mùa hè hay trong năm tới. 
 
Tín Dụng Đôi (Dual Credit) 
Các giáo viên cho các lớp Tín Dụng Đôi hiện đang liên lạc với các học sinh về những điều kiện giáo dục 
trên mạng. 
 
Điểm Trung Bình (GPA) và Xếp Hạng Trong Lớp 
Điểm Trung Bình cho các em học sinh trung học sẽ được tính theo như quy lệ của ban giám học trong 
những năm trước. Các học sinh nhận được tín chỉ cho các lớp Pre-AP, Tín Dụng Đôi (Dual Credit), và 
những lớp AP sẽ được thêm Điểm Trung Bình theo như quy định EIC(LOCAL). 
 
Xin cảm ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý vị một lần nữa trong giai đoạn bất ngờ và đặc biệt này khi 
chúng tôi cố gắng giáo dục và giúp đỡ các em học sinh đạt được những mục tiêu học vấn của mình. 
 


