
July 31, 2021 

Về việc:  Lựa Chọn Hồi Phục và Điểm Mới cho các học sinh năm học 2020-2021; Hướng Dẫn Mẫu 
Đơn  

Xin Chào Các Gia Đình Học Khu Sacramento: 

Tiểu bang Cali vừa mới đưa ra một đạo luật mới - Assembly Bill (AB) 104 – mà sẽ mở rộng các lựa chọn 
học tập và hồi phục tín chỉ cho các học sinh gặp khó khăn về học tập trong thời gian bị tác động của đại 
dịch năm học 2020-2021.  Nó bao gồm: 

• Tiến trình giúp học sinh đã ghi danh vào học các lớp từ K-11 trong năm học 2020-2021 được học
lại lớp.

• Tiến trình giúp các học sinh trung học thay đổi điều kiện về điểm học Đạt/Không Đạt
• Miễn trừ yêu cầu tốt nghiệp của học khu cho các học sinh lớp 11 hay lớp 12 không đi đúng qui trình

để tốt nghiệp

Tiến Trình Yêu Cầu Học Lại Lớp Năm Học 2020-2021 cho các Học Sinh từ K-11 

Đạo luật này cung cấp cho phụ huynh và người giám hộ tiến trình để yêu cầu cho phép học sinh của họ 
học lại lớp cũ mà các em đã ghi danh năm học 2020-2021.  Phụ huynh và người giám hộ của các học sinh 
đang học các lớp từ Mẫu giáo – Lớp 11 trong năm học vừa rồi sẽ đủ điều kiện để thực hiện yêu cầu này 
nếu học sinh của mình bị điểm D, F, hoặc điểm Không Đạt tối thiểu cho nửa số các môn học trong năm 
2020-2021.  Yêu cầu này sẽ khuyến khích một cuộc tham khảo cá nhân với một đại diện của học khu để 
xem xét và thảo luận tất cả những lựa chọn hồi phục việc học tập và những hỗ trợ mà học sinh có thể tiếp 
cận.    

Cách nộp đơn:  Phụ huynh/Người giám hộ có thể nộp một văn bản yêu cầu thông qua Văn Phòng 
Constituent Services của Học Khu Sacramento tại scusd.edu/pod/constituent-services-request-form 
hoặc gọi số 916-643-9000.  Cũng có thể gởi yêu cầu tới học khu tại: Sacramento City Unified School 
District Attn: Constituent Services 5735 47th Street, Sacramento, CA 95824.  Học khu sẽ lên lịch để tham 
vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn.   

Tiến Trình Thay Đổi Điểm Học Đạt/Không Đạt  cho các Học Sinh Trung Học 

AB 104 cũng cung cấp một tiến trình dành cho các học sinh trung học để yêu cầu điểm bằng chữ cái mà 
các em đã nhận trong năm học 2020-2021 được thay bằng điểm Đạt/Không Đạt.  

Cách nộp đơn:  Một đơn xin được kèm theo với mẫu này và cũng có thể được tìm thấy tại: learn.scusd.edu, 
ở đó các gia đình có thể xem một danh sách các học viện giáo dục sau bậc trung học (trường đại học và 
cao đẳng) sẽ chấp nhận điểm Đạt/Không Đạt thay vì điểm bằng chữ cái. Các gia đình phải nộp lại mẫu đơn 
vào ngày 15 tháng 8 bằng cách gởi theo đường bưu điện lá thư đính kèm tới Sacramento City Unified 
School District Attn: Constituent Services 5735 47th Street, Sacramento, CA 95824 hoặc bằng cách hoàn 
tất mẫu đơn trực tuyến tại learn.scusd.edu/ab104.  Theo Luật, yêu cầu phải được nộp vào ngày 15 tháng 8. 
Sau thời gian này, yêu cầu sẽ không còn được xem xét.       



 
 

 

 

 

Miễn Yêu Cầu Tốt Nghiệp của Học Khu dành cho các Học sinh Lớp 11 và Lớp 12 

Cuối cùng, đạo luật yêu cầu rằng các học sinh trung học trong năm thứ ba hay thứ tư bậc trung học năm 
học 2020-2021, và những học sinh không đi đúng qui trình để tốt nghiệp trong bốn năm, có thể được miễn 
yêu cầu tốt nghiệp của học khu vượt quá những yêu cầu của toàn tiểu bang.  Nó cũng yêu cầu các trường 
trung học cung ứng việc hỗ trợ phục hồi tín chỉ cho các học sinh này, bao gồm lựa chọn để lấy lại các môn 
học, hoặc ghi danh học năm thứ năm bậc trung học, để hoàn tất những yêu cầu tốt nghiệp.   

Cách nộp đơn:  Học khu Sacramento sẽ liên lạc những học sinh đủ điều kiện nhận miễn trừ này.  Quí vị 
không cần liên lạc học khu hay các trường.     

Cảm ơn quí vị, 
 
Học Khu Sacramento  

 
 


