
Đề nghị phương thức chấm điểm – Kế hoạch học trực tuyến (online) 
Kính chào toàn thể gia đình trường Phổ thông thuộc Sở Giáo dục Olympia. 
 
Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tin cập nhật về Kế hoạch học trực tuyến, cùng với một vài đề 
nghị thay đổi về tiêu chuẩn chấm điểm cho học sinh phổ thông. 
 
Bản thảo mới nhất về Kế hoạch học trực tuyến sẽ được Ban hội đồng Quận Quản Trị các trường 
của Quận Olympia kiểm duyệt vào buổi họp ngày thứ hai 11 tháng 5. Buổi họp sẽ bắt đầu vào 
6:30 chiều trực tuyến qua mạng Zoom. Xem chi tiết và lịch trình cuộc họp, bao gồm link đề nghị 
kế hoạch học trực tuyến 3.0 và sẽ đăng trên trang mạng của Sở giáo dục. 
 
Hiện trạng 
Như quý vị đả biết, vì đại dịch COVID-19, trường đã đóng cửa từ giửa tháng 3, chúng tôi đã 
cung cấp Tài liệu học bổ sung qua mạng, không bắt buộc cũng không chấm điểm, cho các em 
học sinh và gia đình. Vào thời điểm đó, Sở giáo dục tin rằng trường có thể mở lại vào ngày 27 
tháng 4. 
 
Vào cuối tháng 3, chúng tôi được biết trường sẽ đóng cửa đến hết tháng 4, nhóm lãnh đạo giáo 
viên, hiệu trưởng, Ban lãnh đạo hội giáo dục Olympia (OEA) và Ban lãnh đạo Quận đã sửa đổi và 
lập Kế hoạch học trực tuyến với nhiều quy trình và hướng dẩn của giáo viên, bao gồm kế hoạch 
tiếp nối với học sinh qua mạng. Vào lúc đó, giáo viên được yêu cầu chỉ chấm điểm các bài đã 
hoàn tất trước ngày trường đóng cửa 13 tháng 3. 
 
Ngày 6 tháng 4, Thống Đốc Bang, Ông Jay Inslee đả thông báo đóng cửa các trường đến hết 
năm học. Từ đó, nhóm giáo viên chủ chốt, hiệu trưởng, ban lãnh đạo Hội giáo dục Olympia 
(OEA) và Ban lảnh đạo Quận đã tái lập và phát triển một kế hoạch học mới, bao gồm thang 
điểm. 
 
Giai đoạn tiếp theo của chương trình học trực tuyến (online) 
Kế hoạch mới của chương trình học trực tuyến sẽ đưa ra trước Hội đồng quản trị kiểm duyệt 
vào thứ hai, kế hoạch mới này dựa trên các ý kiến của nhóm chuyên viên giáo dục Quận 
Olympia, bao gồm phương thức chấm điểm mới của tiểu bang cũng như thay đổi thang điểm 
cho học sinh phổ thông.  Nhóm chuyên viên giáo dục này, bao gồm giáo viên và hiệu trưởng của 
bốn trường phổ thông, ban lảnh đạo Hội giáo dục Olympia (OEA) và ban lảnh đạo Quận, cùng 
xem xét, đóng góp ý kiến, và thống nhất kế hoạch điều chỉnh. 
 
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các chuyên viên giáo dục đã đề nghị thay đổi thang điểm cho bài tập, 
đề án và bài kiểm tra theo hệ thống A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, hoặc Không hoàn tất. Hệ thống 
này đồng thời áp dụng cho học sinh trung học đang học lớp phổ thông để được tín chỉ (credit). 
Đề nghị này sẽ được Hội đồng trường xem xét vào tối thứ hai. 
 
Vào tháng trước, Văn phòng Giáo dục cộng đồng và Hội đồng giáo dục tiểu bang Washington đã 
đưa ra hướng dẫn cách chấm điểm cho học sinh phổ thông, theo các quy định dưới đây: 
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• Học sinh có thể không nhận điểm rớt (điểm F) 
• Sổ liên lạc /điểm học kỳ không thể thấp hơn điểm mà học sinh đã nhận được trước ngày 

17 tháng 3 năm 2020. (Bảng điểm học kỳ sẽ là điểm cao nhất trong hai số điểm này –
điểm trước ngày 17 tháng 3 hoặc điểm cuối học kỳ) 

• Những lớp nào đã nhận điểm “pass” vào đầu học kỳ sẽ tiếp tục nhận “pass”, ngược lại, 
phải theo chuẩn thang điểm A, A-, B+, B..., hoặc Không hoàn tất. Học sinh cũng có thể có 
hoặc không có tín chỉ (credit) cho khóa học phổ thông. 

o Học sinh nhận điểm “ Không hoàn tất” nếu không đạt yêu cầu đã định trong Kế 
hoạch học trực tuyến. 

o Nếu học sinh nhận điểm không hoàn tất, thì điểm này không bị tính trong điểm 
bình quân GPA của học sinh.  Phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu trường 
cho học sinh cơ hội để hoàn tất khóa học theo tiêu chuẩn và thay đổi từ điểm 
không hoàn tất qua điểm A, A-, B+, B.... 

• Nếu là học sinh phổ thông năm cuối và đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp, giáo viên trường, 
học sinh hoặc phụ huynh có thể yêu cầu Ban lãnh đạo Quận miễn một vài hoặc tất cả 
các tín chỉ (credit) không thể truy cập do đại dịch COVID-19. Học sinh không đạt được tín 
chỉ (credit) nhưng các tín chỉ này không cần thiết để được tốt nghiệp, thì hồ sơ học bạ sẽ 
thể hiện “WV” hoặc tương tự như miễn tín chỉ (credit) 

 
Điều quan trọng hơn nữa là kế hoạch này, sẽ được trình bày trước Hội đồng trường để được 
kiểm duyệt vào tối thứ hai nhằm duy trì vài định hướng về cách tính điểm đả nằm trong Kế 
hoạch học trực tuyến 2.0 hiện tại. 
 

• Bài tập trước ngày 13 tháng 3 vẩn có thể hoàn tất và sẽ được chấm điểm và được lưu 
vào sổ điểm, để có thể thay đổi điểm trước ngày 17 tháng 3  được tốt hơn. 

• Bài tập từ 14 tháng 3 đến 12 tháng 4 không bắt buộc hoặc cũng không chấm điểm. 
• Bài tập sau ngày 13 tháng 4 cho đến cuối năm học 2019-20 phải được hoàn tất và/ hoặc 

được kiểm tra hoặc chấm điểm. 
 

Tiểu bang yêu cầu Hội Đồng Quản Trị các trường toàn tiểu bang phê duyệt Kế hoạch học trực 
tuyến, bao gồm cả quy trình chấm điểm, để hội đủ tiêu chuẩn miễn thiếu ngày học vào cuối 
niên học.  Sở giáo dục Olympia có kế hoạch yêu cầu miễn thiếu ngày nghĩ học. 
 
Bản thảo hoàn chỉnh về Kế hoạch học trực tuyến 3.0 sẽ được đăng trong phần lịch trình họp của 
Hội đồng vào thứ hai, ngày 11 tháng 5.  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho cộng đồng 
khi có bất cứ thay đổi nào, kế hoạch học này vẩn tiếp tục triển khai với chỉ thị mới hoặc hướng 
dẫn mới của Tiểu bang. 
 
Trân trọng cám ơn 
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