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Hướng dẫn tốt nghiệp cho học sinh lớp mười hai 
 
Kính gửi các gia đình PPS có học sinh tốt nghiệp năm 2020, 
 
Đầu tuần này, Bộ Giáo Dục Oregon đã phát hành tài liệu Graduation Pathways 2020, bản hướng 
dẫn dành cho các học sinh năm thứ tư trung học, bao gồm các đòi hỏi tốt nghiệp và thông tin 
liên quan đến việc chấm điểm các môn học. Chúng tôi rất vui khi cuối cùng cũng có hướng dẫn 
này từ ODE, nhưng chúng tôi biết rằng không có gì có thể bù đắp cho sự lo lắng và cảm giác mất 
mát mà các học sinh đang cảm thấy vì việc đóng cửa trường kéo dài. Đặc biệt các học sinh lớp 
mười hai đang thiếu các truyền thống và mốc quan trọng ngay bây giờ. 
 
Năm học này đã được đánh dấu bởi các sự kiện chưa từng có. Hướng dẫn từ ODE là chúng tôi 
tôn vinh những thành tựu của các học sinh năm thứ tư đã đi đúng hướng bằng cách trao cho họ 
bằng tốt nghiệp trung học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ liên tục cho những học sinh 
cần hỗ trợ, để họ có thể tốt nghiệp vào Ngày 30 Tháng 8. Dưới đây là một số điều quý vị nên 
biết: 
 

• Các học sinh năm thứ tư đang theo đúng hướng tốt nghiệp khi các trường đóng cửa vào 
Tháng 3, bao gồm điểm đậu (A-D) tại thời điểm đó trong bất kỳ môn học nào, sẽ nhận 
được điểm đậu cho học kỳ thứ hai. Nếu những học sinh này cũng có 24 tín chỉ đòi hỏi, 
họ sẽ được cấp bằng trung học. Điểm từ đầu học kỳ đến Ngày 13 Tháng 3 sẽ được phản 
ảnh là Đậu (Pass) hoặc Chưa hoàn thành (Incomplete). Sẽ không có điểm số cho học kỳ 
thứ hai ngoại trừ một số môn học có tín chỉ đại học. Cả Pass và Incomplete đều không 
ảnh hưởng đến điểm trung bình (GPA) của học sinh. 

• Học sinh không theo đúng hướng để tốt nghiệp khi các trường đóng cửa vào giữa Tháng 
3, sẽ có đến Ngày 30 Tháng 8 để chứng tỏ họ đã thành thạo các khóa học cần thiết để 
nhận điểm đậu và đạt được các tín chỉ đòi hỏi để tốt nghiệp. Những học sinh này nên 
liên lạc với giáo viên của họ càng sớm càng tốt. Các học sinh đạt được tất cả tín chỉ đòi 
hỏi bằng cách hoàn thành khóa học từ nay đến Ngày 30 Tháng 8 sẽ được coi là học sinh 
tốt nghiệp năm 2020. 

• Tất cả học sinh năm thứ tư sẽ được thông báo trước Ngày 30 Tháng 4 về tình trạng hiện 
tại của họ: là một học sinh tốt nghiệp chính thức hoặc một học sinh vẫn cần phải hoàn 
thành các khóa học cần thiết để lấy bằng tốt nghiệp. 

• Đối với các học sinh đã đạt được các đòi hỏi tốt nghiệp, khóa học bắt buộc đã kết thúc, 
kể từ hôm nay. Các khóa học bổ sung vẫn sẽ được cung cấp, nhưng học sinh sẽ không 
được đánh giá cho điểm số bài làm hoặc nhận thêm tín chỉ ngoại trừ trong các khóa học 
có tín chỉ đại học, AP hoặc IB. 

• Các Kỹ năng Cần thiết và Đòi hỏi Học tập Cá nhân (Kinh nghiệm học tập liên quan đến 
nghề nghiệp (CRLEs), Mô tả và Kế hoạch Giáo dục) đã được đình chỉ trong năm nay và 
không còn đòi hỏi. 

 
Chúng tôi đã chuẩn bị một biểu đồ Hỏi & Đáp chi tiết hơn mà quý vị có thể tìm thấy bằng cách 
nhấn vào đây clicking here. Nhân viên trường học cũng sẽ liên lạc với học sinh vào tuần tới. Nếu 
không nghe thấy từ giáo viên, các học sinh nên liên lạc với họ; họ đang cố gắng kết nối với học 
sinh. 
 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Graduation%20Pathways%202020%20Guidance.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/GradGuidance_QA-04.10.20-Vietnamese.pdf
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Năm cuối trung học tiêu biểu cho kết quả của những năm đi học và cuối năm thứ tư nên được 
kỷ niệm theo truyền thống và đúng cách. Mặc dù tình hình COVID-19 đã bắt buộc chúng tôi hoãn 
các buổi lễ tốt nghiệp, chúng tôi cam kết hợp tác với các trường học, nhân viên và gia đình để 
tôn vinh sự học tập chăm chỉ của các học sinh tốt nghiệp. Hãy theo dõi khi những kế hoạch được 
phát triển trong những ngày và tuần tới. 
 
Trân trọng,  
 
Joe LaFountaine 
Giám Đốc Khu Vực  
 


