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Đại dịch này đã gây căng thẳng cho các giáo viên, phụ huynh, và học sinh – 
cho tất cả chúng ta.  Các trường của chúng tôi hiện nay là một dịch vụ nhiều 
hơn là một nơi, và các gia đình đang tham gia việc học từ xa, một cách thức 
học tập hoàn toàn mới.  Chúng tôi nhận ra rằng có nhiều thách thức mà các 
gia đình của chúng ta phải vượt qua sẽ càng lớn hơn trong cuộc khủng hoảng 
sức khoẻ này.    

Chúng tôi muốn khuyến khích không ngừng việc học tập và sự thành công 
của con em quí vị – bất chấp hoàn cảnh đầy thách thức mà chúng tôi muốn 
chia xẻ bây giờ. 

Khi chúng ta cùng nhau nhìn về tương lai, chúng tôi muốn làm rõ về chính 
sách chấm điểm để giảm thiểu sự nhầm lẫn và căng thẳng, trong lúc cũng 
bảo vệ khả năng thành công của học sinh và khuyến khích việc kết nối và 
tham gia không ngừng.    

Đây là lý do tại sao chúng tôi đã xem xét cẩn thận về cách thức chúng tôi đưa 
ra cách chấm điểm cho việc học tập từ xa.  Kế hoạch của chúng tôi tập trung 
vào việc khuyến khích sự thành công – nhưng không gây căng thẳng. 

Đầu tiên, chúng tôi muốn đặt ra nền tảng về việc chấm điểm khi 
học tập từ xa:  

• Các học sinh không thể nhận một điểm thấp hơn khi tham gia học tập từ 
xa.  Điểm cuối năm sẽ được đăng trong suốt phần còn lại của năm học sẽ 
không giảm thấp hơn điểm học của các em kể từ ngày 13 tháng 3.  Các học 
sinh có thể xem điểm của mình ở trên mạng.  Việc hướng dẫn cách truy cập 
điểm trực tuyến ở bên dưới.   

• Một học sinh có thể nâng điểm của mình khi học tập từ xa.  Đây là cơ hội 
giúp các học sinh cải thiện điểm học của mình.  



• Chương trình học tập từ xa của chúng tôi tập trung vào những tiêu 
chuẩn cần thiết.  Những tiêu chuẩn này là những hình khối xây dựng để 
thành công.  Chúng tôi thật sự quan tâm về sự mất mát học tập, hay là các 
học sinh của chúng tôi bị tụt hậu nơi chúng phải có vào cuối năm học này.  
Nó là mối quan tâm ngay cả khi chúng tôi hoãn lại theo truyền thống hay mùa 
hè.  Đó là lý do tại sao việc tham gia nắm bắt và tham gia học tập từ xa thì 
thật là quan trọng, để giảm thiểu sự mất mát học tập này. 

• Các giáo viên sẽ tiếp tục cung cấp các bài tập, điểm và nhận hồi đáp bổ 
sung để giúp đỡ học sinh học tập.   

Khi chúng ta cùng nhau nhìn về tương lai, chúng tôi muốn rõ ràng về chính 
sách chấm điểm để giảm thiểu sự nhầm lẫn và căng thẳng, trong lúc cũng 
bảo vệ khả năng thành công của học sinh và khuyến khích việc kết nối và 
tham gia không ngừng.    

Điểm cho K-6 

Điểm học phần 2 đã đăng sẽ phản ánh điểm tiêu chuẩn đã nhận kể từ ngày 
13 tháng 3.  Điểm của các học sinh K-6 cho học phần cuối của năm học 
không thể thấp hơn điểm đã nhận kể từ ngày 13 tháng 3.  Tuy nhiên, nếu một 
học sinh nhận được một thang điểm tiêu chuẩn cao hơn trong học phần cuối, 
nó sẽ là điểm của học phần 3.   

Điểm cho bậc Trung Học 

Điểm học phần 3 đã đăng sẽ phản ánh điểm nhận được kể từ ngày 13 tháng 
3.  Điểm của học sinh cho học phần cuối năm không thể thấp hơn điểm nhận 
được kể từ ngày 13 tháng 3.  Tuy nhiên, các học sinh sẽ có cơ hội nâng điểm 
học của mình thông qua việc học từ xa.  Khung vô hại sẽ áp dụng cho tất cả 
điểm các môn học cuối học cuối năm bao gồm các lớp Nâng Cao (Advanced 
Placement). 

Thang Điểm Được Điều Chỉnh cho Việc Học Từ Xa 

Chúng tôi sửa đổi thang điểm cho Mùa Xuân năm 2020 để phản ánh thách 
thức mà nhiều học sinh của chúng ta phải đối mặt trong cuộc khủng hoảng 
sức khoẻ này và sự thay đổi đột ngột môi trường học tập.  Thang điểm sẽ 
được sửa đổi như sau:  

• A = 80 phần trăm đến 100 phần trăm 
• B = 70 phần trăm đến 79 phần trăm 
• C = 60 phần trăm đến 69 phần trăm 



• D = 50 phần trăm đến 59 phần trăm 
• F =   0 phần trăm đến 49 phần trăm 

Các Dự Án Ra Trường (Học Sinh Lớp 12) 

Yêu cầu tốt nghiệp này bị đình chỉ.  Tuy nhiên, các học sinh năm cuối bậc 
trung học có thể nhận tín chỉ bổ sung nếu các em thực hiện dự án ra trường.   

Tham Gia Của Học Sinh 

Để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của học sinh chúng ta, chúng tôi phải nhìn 
vào toàn bộ học sinh.  Học tập từ xa không chỉ tập trung vào điểm học, mà 
còn đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để khi chúng ta quay trở lại trường, con 
quí vị sẽ sẵn sàng để thành công và tiến bộ hơn.  Chúng tôi lập ra chương 
trình học tập từ xa để giúp đỡ con quí vị thành thạo các tiêu chuẩn này nhằm 
giúp các em tiến bộ và bắt đầu cho năm học mới ở vị thế tốt nhất có thể.   

Nhưng đó không phải là điều duy nhất chúng tôi đang dạy cho con quí vị, cho 
dù ở không gian nào hay tham gia vào việc học tập từ xa, chúng tôi luôn hỗ 
trợ các nhu cầu học tập, tình cảm xã hội của các học sinh.  Chúng tôi biết 
rằng con quí vị cần sự hỗ trợ ngoài việc học tập. Chúng tôi đang ở đây để 
giúp đáp ứng các nhu cầu tình cảm xã hội cho các cháu.  Đó là lý do tại sao 
việc tham gia của con quí vị trong việc học tập từ xa thì rất là quan trọng.    

Tín Chỉ/Không Tín Chỉ 

Học khu của chúng tôi công nhận một thang điểm sửa đổi thay vì chính sách 
tín chỉ/hay không tín chỉ với một số lý do:  

• Đối với các học sinh đã nhận được một điểm học cao, chẳng hạn như điểm 
“A” kể từ ngày 13 tháng 3, chúng tôi cảm thấy điều đó thì không công bằng để 
chuyển đổi điểm “A” đó thành “tín chỉ”. 

• Trừ khi các học sinh có thể chỉ nhận được điểm cao hơn, việc thay điểm bằng 
chữ thành “tín chỉ” có thể gây tác dụng ngược khi tham gia.  

• Quyết định của chúng tôi cũng nhìn vào tương lai, và cách thức cho điểm tín 
chỉ/không tín chỉ có thể gây cản trở việc lựa chọn sau bậc trung học của các 
em.   

Các Ngày của Điểm Báo Cáo Tiến Bộ 

Điểm báo cáo tiến bộ sẽ là ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 5 và sẽ có 
sẵn trực tuyến.  



Cách thức truy cập các hồ sơ báo cáo tiến bộ và điểm tiến bộ 

Cho các hồ sơ báo cáo học tập mới nhất, chúng tôi quyết định không gởi 
bằng giấy tờ, nhưng vẫn muốn đảm bảo phụ huynh vẫn có thể tiếp cận điểm 
học của học sinh.  Tin tức về bảng điểm sẽ có sẵn trực tuyến thông qua 
Infinite Campus parent portal.  Quí vị có thể truy cập tin tức này trong thời 
gian thực tế và tại nhà.  Đây là những gì quí vị cần phải làm để truy cập điểm 
học của con mình:   

1.  Viếng thăm trang mạng của chúng tôi tại www.scusd.edu. 

2. Và, chọn Infinite Campus.  Nhớ chọn Student/Parent option. 

3. Vào trang log-in, chọn Campus Parent option. 

4. Nhập username và password của bạn. 

5. Sau khi quí vị log in, nhấn vào Menu option góc bên trái trên cùng 
của màn hình. 

6. Đi tới Documents. 

7. Vào trang Documents, xem phần bảng điểm (report card), chọn 
Report Card template. 

8. Một tài liệu PDF sẽ được tạo ra. 

9. Quí vị có thể lưu (save), in, hay xem điểm của học sinh quí vị.  

Nếu quí vị không thể truy cập vào parent portal, quí vị có thể nộp một yêu cầu 
ở đây để truy cập vào Infinite Campus portal.  Quí vị cũng có thể làm theo sự 
hướng dẫn về cách thức phụ huynh có thể truy cập vào bảng điểm của con 
mình bằng cách xem video bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha này.  Quí vị 
cũng có thể lên trang mạng của chúng tôi tại www.scusd.edu/report-cards để 
xem tin tức này. 

Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, Học Khu sẽ thương lượng mọi hậu quả của 
sự thay đổi này với các đối tác công đoàn.   

 

https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access
https://www.scusd.edu/report-cards
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