
Chủ đề:  Cập nhật Kế hoạch học trực tuyến 

 

Kính chào toàn thể gia đình học sinh Quận Olympia. 

  

Chúng tôi xin cập nhật Kế hoạch học trực tuyến đã được Ban hội đồng trường xem xét lại và 

chấp thuận vào thứ hai tuần vừa qua (11 tháng 5). 

 

Đính kèm email là bản kế hoạch mới nhất, bao gồm thang điểm cho học sinh từ lớp mầm non 

đến phổ thông. Thay đổi nổi bật nhất từ bản thông tin đả chia sẻ lần trước là phần chấm điểm 

cho học sinh phổ thông. Đặc biệt là Ban hội đồng trường đả chấp thuận ngôn ngữ mới dưới 

đây là một phần của kế hoạch cụ thể: 

 

CHẤM ĐIỂM CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 

 

“Học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết do quận xác định (hoặc giáo viên, nếu trong trường 

hợp các tiêu chuẩn không do quận xác định), sẽ nhận được điểm A”. Học sinh nào không thể 

đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu có thể nhận điểm Không hoàn tất. 

● Học sinh nào, trong phạm vi cho phép, tiếp tục hoàn tất các bài tập/hoạt động theo lịch 

trình của giáo viên, sẽ nhận được điểm A vào cuối kỳ học. 

● Giáo viên sẽ chỉ định các hoạt động và bài học phù hợp với tiêu chuẩn học đả được 

điều chỉnh và thành quả đả được xác định cho từng môn học. 

● Giáo viên sẽ đóng góp ý kiến nhằm khuyến khích sự tiến bộ, tăng trưởng và tham gia 

của học sinh. 

● Điểm A biểu hiện tham gia,trong phạm vi cho phép, của học sinh trong các hoạt động và 

học tập. 

● Điểm “Không hoàn tất” sẽ được sử dụng trong trường hợp hiếm hoi. 

 

Mỗi môn học lớp phổ thông trong thời gian trường đóng cửa, theo chỉ định của tiểu bang, sẽ 

được ghi nhận môn học đả hoàn thành trong trường hợp đặc biệt. 

  

KHÔNG HOÀN TẤT 

 

Những học sinh trong tình trạng có thể nhận điểm Không hoàn tất, sẽ được thông báo trước 

ngày 18 tháng 5, 2020. Học sinh sẽ được cố vấn, cho cơ hội và thời gian để cải thiện điểm số 

và hoàn tất lớp trước ngày 1, tháng 6 năm 2020. Sau ngày 1 tháng 6, gia đình cũng sẽ nhận 

văn bản “kế hoạch thay đổi điểm không hoàn tất”. Mẫu văn bản này bao gồm trong bản Kế 

hoạch học trực tuyến đính kèm. Nếu học sinh chỉnh đốn tham gia các hoạt động học tập và 

nhận điểm A trước khi năm học kết thúc, thì văn bản này sẽ được hủy bỏ. Nếu học sinh vẫn kết 

thúc với điểm Không hoàn tất, kế hoạch sẽ được thực hiện. 

KẾT LUẬN: 

 

Nếu quý vị có thắc mắc về việc học hoặc điểm của học sinh, xin vui lòng liên lạc với giáo viên 

hoặc văn phòng. Nhân viên trường vẩn kiểm tra tin nhắn thường xuyên trong thời gian trường 

đóng cửa đến cuối niên học. 



Chúng tôi cũng sẽ gửi email cho mọi gia đình vào ngày mai, đính kèm link về tiêu chuẩn cần 

thiết do quận hoặc nhân viên giáo dục xác định cho từng môn học của từng cấp bậc, tiểu học, 

trung học và phổ thông. Những tiêu chuẩn này sẽ được đăng trên trang mạng của Quận. 

 

Cám ơn cho sự hổ trợ không ngừng của quý vị đối với học sinh trong việc học tại nhà, song 

song với sự làm việc tận tâm của nhân viên giáo dục để không ngừng cải tiến chất lượng cho 

chương trình học trực tuyến. Đó là đặc trưng của Olympia. 

 

Trân trọng cám ơn. 


