
Tiêu Đề: Hướng Dẫn Chấm Điểm Bậc Trung Học Cơ Sở Khi Đóng Cửa Đợt Đại Dịch Siêu Vi 

Corona 

 

Chúng tôi hiểu rằng quý vị có nhiều câu hỏi và chúng tôi đã làm việc để trả lời câu hỏi lớn nhất 

trong suy nghĩ của mọi người - Chúng tôi sẽ chấm điểm cho bài làm của quý 4 này như thế nào 

khi chúng ta kết thúc năm học? 

 

Khi học sinh xong với các tài liệu ôn tập và bắt đầu bài mới cho khóa học, Các Trường Công Lập 

Lincoln phác thảo hướng dẫn chấm điểm sau trong thời gian Đóng Cửa Đợt Đại Dịch  Siêu Vi 

Corona (Coronavirus Pandemic Closure). 

 

Trong quý 4 (nửa cuối học kỳ 2), tất cả các điểm hạng sẽ là "Đạt Yêu Cầu" (Satisfactory) hoặc 

"Không Đạt Yêu Cầu"(Unsatisfactory) dựa trên phần bài được làm xong và ghi chú đặc biệt 

Đóng Cửa Đợt Đại Dịch Siêu Vi  sẽ được ghi trên bảng điểm của học sinh. Đối với những lớp dài 

một học kỳ, học sinh sẽ có cơ hội dùng điểm hạng bằng chữ của quý 3 (nửa đầu học kỳ hai) cho 

cả học kỳ.  

 

Học sinh sẽ có thời gian làm việc với các giáo viên của mình từ đây đến ngày 10 tháng Tư để 

nộp các bài còn thiếu từ quý 3 và làm việc để cải thiện điểm. Đối với những học sinh học xong 

quý 3 với bài điểm "Chưa Hoàn Tất" hoặc điểm "F", giáo viên đã làm việc với học sinh từ ngày 

23 tháng Ba để  trợ giúp học sinh hoàn tất một cách thành công bài vở của khóa học. 

 

Nếu học sinh vẫn tập trung trong thời gian đặc biệt này và có cố gắng, các em sẽ có thể tiếp tục 

tiến lên về mặt học tập và tốt nghiệp đúng thời gian.  

 

Cảm ơn sự thông hiểu và kiên nhẫn của quý vị khi chúng ta làm việc trong tình huống đặc biệt 

này. Nếu quý vị có câu hỏi, xin hãy liên lạc với tôi. 

 


