
         Ngày 09 tháng 4 năm 2020 
 
Kính thưa các gia đình Madison của các em lớp 12, 
 
Chúng tôi nhận thấy rằng năm cao cấp đã được căng thẳng và đã được phức tạp bởi những thách thức 
Covid19. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ sinh viên và gia đình các em lớp 12 của chúng tôi khi chúng tôi làm 
việc thông qua các hướng dẫn tốt nghiệp mới được cung cấp bởi thống đốc Kate Brown và bộ giáo dục 
Oregon. Mục tiêu của chúng tôi là không phạt bất kỳ các em lớp 12 nào bởi khủng hoảng này. 
 
Ngay bây giờ, đây là những gì chúng ta biết từ thông báo ngày hôm qua. 
 

• Những các em mà đã được đậu điểm (A, B,C, or D) bắt đầu từ ngày 13 tháng 3, năm 2020 - ngày 
cuối cùng của chúng tôi trong trường, sẽ được trao một Pass (P) cho các lớp học. 

• Kỹ Năng Thiết Yếu - Đọc, Viết, Toán không còn là yêu cầu tốt nghiệp cho các em Lớp 12 của 2020 
• Yêu Cầu Học Tập Cá Nhân - Tiểu Luận Kế Hoạch Của Tôi, Kinh Nghiệm Học Tập Liên Quan Đến 

Nghề Nghiệp (CRLEs), và Resume không còn là yêu cầu tốt nghiệp cho các em Lớp 12 của 2020 
• Những các em Lớp 12 nào mà vẫn cần phải hoàn thành các lớp học để đủ 24 điểm để tốt nghiệp sẽ 

được liên lạc bởi các giáo viên và tư vấn viên của họ - hầu hết các học sinh đã có một kế hoạch trước 
khi Covid19 sẩy ra 

• Hiện tại ngày hôm nay, PPS chưa có hủy bỏ bất kỳ nghi lễ tốt nghiệp nào -  chúng tôi sẽ gửi thông 
tin ngay khi chúng tôi nghe thấy bản Cập Nhật 

• Josten’s cũng biết những chuyện đang sảy ra và chúng tôi sẽ làm việc với họ để giao hàng sau khi 
chúng tôi có thêm thông tin từ PPS 

• Những em Lớp 12 nào mà ghi danh vào Advanced Placement (AP) và Dual Credit vẫn sẽ có thể 
hoàn tất khóa học của mình để được điểm 

• Kỳ thi AP đã được dự kiến trực tuyến cho tất cả học sinh, thông tin thêm sẽ được gửi đến các gia đình 
nào mà có học sinh ghi danh vào lớp AP 

 
Madison đang trong quá trình xem xét tiến độ khóa học của mỗi em Lớp 12 để xác định điểm cho nhiệm kỳ 
mùa xuân, và sau đó chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng học sinh của Anh Chị hướng tới tốt nghiệp. Vào hoặc 
trước ngày 30 tháng 4, 2020, Anh Chị sẽ nhận được thông tin theo dõi từ Madison. Thông tin này sẽ bao 
gồm: 
 

• Tình trạng tốt nghiệp các em Lớp 12 của Anh Chị về những điểm đã được hoàn thành trong thời gian 
đóng cửa trường học. 

• Thông tin và các bước tiếp theo để tham gia với học tập và để truy cập hỗ trợ cho thân thể và tinh thần 
và quá trình chuyển đổi sang sự nghiệp và cao đẳng. 

• Thông tin liên lạc cùng với câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. 
 
Chúng tôi biết rằng tốt nghiệp là một thời gian cho cả sinh viên và gia đình để kỷ niệm một cột mốc quan trọng. 
Tại thời gian này, chúng tôi dự kiến tốt nghiệp mặt đối mặt cho ngày 10 tháng 6 sẽ vẫn diễn ra. Xin vui 
lòng biết rằng nếu điều này mà không sảy ra, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ với các gia đình em Lớp 12 của 
Anh Chị để lên lịch một lễ kỷ niệm khi có thể. Hãy khuyến khích các em Lớp 12 của Anh Chị để tiếp tục hoạt 
động và tham gia vào các khóa học hiện tại của họ. 
 
Madison mạnh! 
 
Adam Skyles, Keylah Boyer, and Travis Johnson 
Đội Ngũ Quản Trị Madison 



 
Câu Hỏi và Trả Lời: Dành cho học sinh Lớp 12 
 

Câu Hỏi.  
Khóa học tiến bộ của các em lớp 12 trước khi 
trường đóng cửa (ngày 13 Tháng ba) sẽ ra 
sao? 
 
 

Trả Lời.  
Giáo viên sẽ chỉ được sử dụng các bài đánh giá & tài liệu 
cung cấp cho sinh viên trước ngày 13 tháng 3 để xác định 
họ có được điểm cho lớp đó không. Tài liệu mà giáo viên 
đã lên kế hoạch trên bao gồm hoặc sẽ bao gồm trong hệ 
thống học từ xa mới này sẽ không được sử dụng để xác 
định điểm cho những em lớp 12 cho lớp đó. 
 

Câu Hỏi.  
Tôi sẽ được .5 điểm ở trong bảng điểm của 
tôi không?  

Trả Lời.  
Có, các em lớp 12 sẽ được .5 điểm trong bảng điểm của 
họ cho học kỳ 2 nếu họ đã hoàn thành khóa học hiện tại 
của họ bằng cách sử dụng hệ thống mới này. 

Câu Hỏi.  
Tôi có nên gửi email cho nhân viên tư vấn 
của tôi để tìm hiểu tình trạng của tôi? 

Trả Lời  
Không. Chúng tôi cần thời gian để xem xét các bảng điểm 
và báo cáo điểm của mỗi học sinh trong sự hiệp lực xác 
nhận tình trạng ngày 13 tháng 3 của họ. Chúng tôi sẽ liên 
lạc với bạn sớm. 

Câu Hỏi.  
Tôi có nên tiếp tục tham dự các khóa học 
hiện tại của tôi? 

Trả Lời  
Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục tham dự các khóa 
học của mình hàng tuần ngay cả khi bạn đã đáp ứng yêu 
cầu khóa học đó.  
 
Khi bạn nhận được thông báo từ giáo viên hoặc nhân viên 
tư vấn cụ thể của bạn rằng bạn đã đáp ứng các yêu cầu 
cho khóa học đó dựa trên các yêu cầu mới của ODE ngày 
13 tháng 3, bạn sẽ chính thức kiếm được tín dụng cho 
khóa học đó và nó sẽ được tính cho các yêu cầu Tốt 
nghiệp. 

Câu Hỏi. 
Tôi có nên tiếp tục tham gia một khóa học tự 
chọn mà tôi không cần để tốt nghiệp không? 

Trả Lời  
Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục tham dự và tham 
gia để tham gia vào việc học và kết nối với cộng đồng của 
bạn. Bạn sẽ không bị phạt theo bất kỳ cách nào vì không 
tiếp tục. 

Câu Hỏi.  
Nếu tôi cần phục hồi điểm để tốt nghiệp đúng 
hạn thì sao? 
 
 

Trả Lời  
Bạn vẫn cần phải hoàn thành yêu cầu phục hồi điểm cụ 
thể đó. Tư vấn viên sẽ sớm liên lạc với bạn. 

Câu Hỏi.  
Tại sao ngày 13 tháng 3 là ngày ODE đang 
sử dụng để xác định cạnh tranh khóa học? 

Trả Lời  
Ngày 13 tháng 3 là ngày cuối cùng các trường cung cấp 
hướng dẫn trực tiếp. Thống đốc đã hướng dẫn các trường 
trung học Oregon sử dụng tiến trình khóa học cấp cao 
trước khi đóng cửa trường kéo dài (ngày 13 tháng 3). Mục 
đích của việc này là để ghi nhận sự tiến bộ và cấp điểm 
cho yêu cầu Văn bằng-24 điểm Oregon  mặc dù trường 
học đã đóng cửa. Mục tiêu của chúng tôi là không phạt bất 
kỳ các em lớp 12 nào vì cuộc khủng hoảng này. 
 



Câu Hỏi.  
Tôi không chắc chắn về tình trạng chính xác 
của mình vào ngày 13 tháng 3 trong các khóa 
học của tôi? 

Trả Lời  
Giáo viên lớp học sẽ thông báo cho các cố vấn và Quản trị 
viên vào đầu tuần tới về tất cả các số liệu thống kê của 
các em lớp 12 trong khóa học hiện tại và sau đó bạn sẽ 
được thông báo nếu bạn đã đáp ứng yêu cầu mới.  

Câu Hỏi.  
Tôi đã có một trường hợp sớm của nghi thức 
cấp cao và đã không qua bằng D hoặc cao 
hơn vào ngày 13 tháng 3. Tôi cần phải làm 
gì? 

Trả Lời  
Bạn sẽ làm việc trực tiếp với giáo viên đó để hoàn thành 
khóa học và đánh giá được cung cấp cho lớp trước ngày 
13 tháng 3. 

Câu Hỏi.  
Tôi đang học trường đêm Benson. Điều này 
ảnh hưởng đến tôi như thế nào? 

Trả Lời  
Bạn sẽ sớm nhận được thông tin từ chương trình học ban 
đêm và nhân viên tư vấn. 

Câu Hỏi.  
Tôi đăng ký học giả ảo 

Trả Lời  
Bạn cần liên hệ với giáo viên Học giả ảo của bạn và thảo 
luận về tình trạng của bạn. Nếu bạn cần khóa học này để 
tốt nghiệp đúng hạn trước ngày 13 tháng 3, bạn vẫn cần 
phải hoàn thành khóa học này. Liên hệ với giáo viên học 
giả ảo của bạn để biết thêm thông tin. 

Câu Hỏi.  
Tại sao tôi nhận được P hoặc I thay vì một 
điểm chữ? 
  

Trả Lời  
Oregon đang liên kết với các Bang khác (Washington, 
California, Kansas, Utah và các quốc gia khác) trong thông 
lệ này để cung cấp cho các em lớp 12 một Pass (P) hoặc 
Chưa hoàn thành (I). 
 
Trong tình huống chưa từng có này, một (P) đại diện cho 
một sinh viên đã đáp ứng các yêu cầu tiến trình khóa học 
vào ngày 13 tháng 3. Một (I) đại diện rằng thay vì không 
đáp ứng các yêu cầu tiến trình khóa học và vẫn có thể tiếp 
tục làm việc với giáo viên để được P. 
 

Câu Hỏi.  
Nhận được P thay vì một điểm chữ có ảnh 
hưởng đến sự chấp nhận đại học hiện tại của 
tôi hoặc chấp nhận trong tương lai. 
 
 

Trả Lời  
Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo tại thời điểm này 
rằng tất cả các trường Cao đẳng ở Hoa Kỳ và Toàn cầu sẽ 
điều chỉnh, chúng tôi có thể tuyên bố rằng nhiều tổ chức 
Nhà nước và tư nhân đã điều chỉnh hệ thống mới này. 
Oregon cũng được liên kết với nhiều quốc gia khác trong 
hoạt động chấm điểm mới này cho các em lớp 12 năm 
nay. 
 
a. Nhóm Tư vấn và quản trị viên của chúng tôi sẽ làm 

việc với sinh viên nếu có tình huống cá nhân phát sinh. 
b. Các trường Oregon, Washington và California State đã 

điều chỉnh các yêu cầu của họ. 
c. Việc Oregon không đơn độc trong lớp học này cho lớp 

2019-20 là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Ed cao 
hơn sẽ phải điều chỉnh. 



Câu Hỏi.  
P này trên bảng điểm của tôi có ảnh hưởng 
đến điều kiện NCAA của tôi không. 

Trả Lời  
NCAA đang xem xét hệ thống mới này và sẽ có hướng 
dẫn. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với AD Mr. Keleher 
của chúng tôi với các câu hỏi về điều kiện tham gia NCAA. 
 
Chúng tôi được liên kết với các tiểu bang khác trong thực 
hành chấm điểm mới này. 

Câu Hỏi. 
Lễ Tốt nghiệp thì sao? 

Trả Lời  
Lễ tốt nghiệp hiện đang được lên kế hoạch cho ngày 10 
tháng 6 sẽ không thay đổi. Nếu chúng tôi được yêu cầu di 
chuyển ngày hoặc hủy bỏ tất cả các sự kiện cùng nhau, 
chúng tôi sẽ có một lễ kỷ niệm cho sinh viên và gia đình 
khi thời gian an toàn và thích hợp. 

Câu Hỏi.  
Mũ và áo choàng của tôi thì sao? 

Trả Lời  
Chúng tôi sẽ có thêm thông tin liên quan đến điều này 
trong vài tuần tới. 

Câu Hỏi.  
Tôi vẫn cần trợ giúp để đăng ký vào đại học 
hoặc điền vào FAFSA hoặc đánh giá thư 
chấp nhận học đại học của tôi? 

Trả Lời  
Tư vấn viên của bạn sẵn sàng hỗ trợ bạn với tất cả các 
nhu cầu sau trung học của bạn. 

Câu Hỏi.  
Còn Prom thì sao? 

Trả Lời  
Thật không may Prom bị hủy bỏ tại thời điểm này. 

  
 


