
 

Chính Sách Chấm Điểm của Học Khu Thống Nhất Santa Ana cho mùa Xuân 2020 
 
Vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Hội Đồng Quản Trị của Học Khu Thống Nhất Santa Ana 
(SAUSD) đã phê chuẩn chính sách chấm điểm trong học kỳ mùa xuân 2020. Chính sách 
này được tạo ra để phản ánh những thay đổi trong hướng dẫn gây ra bởi việc đóng 
cửa trường học cho học sinh và việc thực hiện học tập tại nhà trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 đang diễn ra. Hội đồng đã quyết định rằng chính sách này đưa ra lựa chọn 
công bằng nhất để đo lường thành tích của những sinh viên đang phải đối mặt với 
những thách thức chưa từng có. 
 
Dưới đây là bản tóm tắt chính sách theo cấp lớp: 
 
Các Lớp Tiểu Học: Bản báo cáo học kỳ chỉ nhận xét phê bình việc học của học sinh 
trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3. 
Các lớp học Trung Cấp: A, B hoặc C phản ảnh việc học của học sinh trong khoảng thời 
gian từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3. Học sinh không thể nhận được điểm thấp 
hơn tình trạng lớp của mình kể từ ngày 13 tháng 3. Học sinh nên được chỉ định một 
điểm cho mỗi khóa học mà các em đã đăng ký vào ngày 16 tháng 3. 
Các lớp học Trung Học: A, B hoặc C phản ảnh việc học của học sinh trong khoảng thời 
gian từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3. Học sinh không thể nhận được điểm thấp 
hơn tình trạng lớp của mình kể từ ngày 13 tháng 3. Các khóa học hợp tác với các nhà 
cung cấp khác (ví dụ SAC, UC Scout, APEX, v.v.) nếu cho điểm sẽ được chuyển đổi 
thành A, B hoặc C trên bảng điểm SAUSD. Các em học sinh sẽ nhận được điểm cho 
mỗi khóa học mà các em đã đăng ký vào ngày 16 tháng 3. 
EdOptions - các khóa học bắt đầu vào kỳ 4: Học sinh được cấp A, B hoặc C cho bất kỳ 
lớp học nào mà các em đã đăng ký tại thời điểm đóng cửa, bao gồm các lớp học kỳ 4 
mới bắt đầu vào ngày 16 tháng 3. Trong từng trường hợp cụ thể, học sinh trong các 
khóa học APEX và ISP có thể được chấp thuận đăng ký vào các khóa học bổ sung có 
trong lịch trình kỳ 4 của các em để theo dõi tốt nghiệp vào tháng Năm. 
 
Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng trong thời gian đóng cửa trường, tất cả các sinh hoạt 
học tập tại nhà và các gói bài làm được coi là bài làm bổ sung. Học sinh có thể làm lại 
những bài còn thiếu mà chưa nộp trước Ngày 13 tháng 3, và các em  cũng có thể được 
chỉ định thêm tín dụng để tham gia vào các sinh hoạt trong khi các trường học đóng 
cửa. Vì chúng tôi không thể yêu cầu sự có mặt, hoàn thành bài làm của các em. Chúng 
tôi không thể yêu cầu các em học sinh nộp bài làm của mình đễ chấm điểm. hoặc để 
được những tín dụng. 
 
 


