Học khu trung học East Side Union

Dự Luật 104 Các câu hỏi thường gặp (FAQs)
1. Dự luật 104 là gì?
AB 104 là luật mới được ký thành luật gần đây bao gồm các điều khoản và quyền sau:
1. Phụ huynh / người giám hộ (Người nắm giữ Quyền Giáo dục) của những học sinh đã
ghi danh vào trường trung học trong năm học 2020-21 có thể yêu cầu điểm số đạt được
cho một môn học được đổi thành Đạt hoặc Không trên bảng điểm của học sinh.(Câu hỏi
#2 đến #7 áp dụng trong AB 104)
2. Bất kỳ học sinh nào đã ghi danh vào lớp 11 hoặc 12 trong năm học 2020-21 và không
đủ điểm tốt nghiệp trong bốn năm sẽ được miễn các yêu cầu tốt nghiệp của học khu vì
điểm tín chỉ của học khu vượt quá số tín chỉ tốt nghiệp tối thiểu của tiểu bang yêu cầu
của môn học.(Câu hỏi #8 đến #14 áp dụng trong AB 104)
2. Làm cách nào để yêu cầu đổi điểm thành Đạt / Không đạt?
Bộ Giáo dục California (CDE) sẽ phát hành một đơn chính thức để yêu cầu thay đổi điểm. Sau
khi nó được phát hành, chúng tôi sẽ đăng nó trên trang web của chúng tôi và gửi nó qua email
và thư bưu điện đến tất cả các gia đình..
3. Những môn học nào đủ điều kiện cho điểm thay đổi thành Đạt / Không đạt?
Bất kỳ và tất cả các môn học được học trong năm học 2020-21 đủ điều kiện để chuyển điểm
thành Đạt / Không đạt.
4. Có thời hạn nộp đơn xin chuyển điểm không?
Có. Theo luật, các học khu có thể không chấp nhận yêu cầu thay đổi điểm sau 15 ngày theo lịch
kể từ ngày đơn đăng ký được đăng trên trang web của chúng tôi. Ngày hạn chót chính xác sẽ
được chia sẻ sau khi đơn đăng ký được cung cấp.
5. Điều gì sẽ xảy ra khi đơn đăng ký được nộp cho học khu?
Sau khi học khu East Side nhận được đơn, Học khu có 15 ngày để thực hiện thay đổi trên bảng
điểm của học sinh và thông báo cho gia đình. Xin lưu ý: Học sinh trên 18 tuổi có thể tự nộp
thay đổi điểm thành Pass / No Pass thay cho cha mẹ / người giám hộ của các em.
6. Tác động của việc Đạt / Không đạt ảnh hưởng đến điểm trung bình như thế nào?
Theo AB 104, sự thay đổi không ảnh hưởng tiêu cực đến điểm trung bình của học sinh. Khi
điểm “F” được chuyển thành “Không đạt”, điểm 0 không còn được tính vào điểm trung bình nữa.
Việc thay đổi điểm chữ cái “D” hoặc thậm chí “C” thành “Đạt” có thể làm tăng điểm trung bình
của học sinh, tùy thuộc vào điểm trung bình mà học sinh có trước khi thay đổi điểm. Sẽ không
có thay đổi điểm nào làm giảm điểm trung bình của học sinh.

7. Ảnh hưởng của Pass / No Pass đối với việc nhập học vào một trường cao đẳng hoặc đại
học?
Theo AB 104, các trường Đại học Bang California (CSU) sẽ chấp nhận cho mục đích nhập học
và không có định kiến, bảng điểm có điểm Đạt hoặc Không đạt thay vì điểm chữ cái cho bất kỳ
môn học nào được học trong năm học 2020-21. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp của
tất cả các trường đại học. Các trường UC và đại học tư thục được khuyến khích, nhưng không
bắt buộc, thông báo cho CDE trong hai tuần tới về việc họ có chấp nhận điểm Đạt / Không đạt
cho mục đích nhập học hay không. ESUHSD sẽ chia sẻ danh sách các trường đại học này như
một phần thông tin gửi đến các gia đình.
8. Ai đủ điều kiện tốt nghiệp theo AB 104 Yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu của Tiểu bang?
Bất kỳ học sinh nào đã ghi danh vào lớp 11 hoặc 12 trong năm học 2020-21 và không đủ điểm
tốt nghiệp trong bốn năm đều được miễn các yêu cầu tốt nghiệp của học khu East Side Union vì
học khu vượt quá yêu cầu về tín chỉ tốt nghiệp và môn học tối thiểu của tiểu bang và có thể có
được bằng tốt nghiệp bằng cách hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu của tiểu bang là
130 tín chỉ.
9. Yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu của Tiểu bang là gì?
Các yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu của Tiểu bang được liệt kê dưới đây để so sánh với các yêu cầu
của ESUHSD và các yêu cầu về tín chỉ đủ điều kiện A-G.
Các môn yêu cầu

ESUHSD

A-G

Tiểu Bang

Anh Văn

40

40

30
20

Toán 1/ kể cả Algebra 1 hoặc cao hơn
Toán 1/Algebra 1 & Geometry hoặc cao hơn
Khoa học sinh học

20
10

30
10

10

Khoa học vật lý

10

10

10

Lịch sử nước Mỹ

10

10

10

Lịch Sử thế giới

10

10

10

Kinh tế học

5

5

5

Chính phủ và dân sự

5

5

5

Nghệ thuật hoặc biểu diễn/ Ngôn ngữ thế giới

10

30*

10

Thể dục

20

Các môn tự chọn

80

10

Tổng số

220

160

20**

130

*A-G yêu cầu cả hai môn Nghệ thuật hoặc biểu diễn/ Ngôn ngữ thế giới
** học sinh nộp đơn xin miễn môn thể dục vẫn phải hoàn thành tổng số 130 tín chỉ .

10. Nếu học sinh hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu của Tiểu bang, chúng có đủ điều
kiện A-G không?
Không. Vui lòng tham khảo bảng trên để so sánh các yêu cầu.

11. Bằng tốt nghiệp nhận được khi đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu của Tiểu bang có
khác với bằng tốt nghiệp nhận được khi đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của ESUHSD
không?
Không. Bằng tốt nghiệp sẽ giống hệt nhau. Ngoài ra, bảng điểm sẽ lưu ý rằng học sinh đã hoàn
thành 130 tín chỉ trong số 130 tín chỉ được yêu cầu. Nó sẽ không liệt kê các yêu cầu tín chỉ
ESUHSD bổ sung cũng như sẽ không nêu bất kỳ thông tin nào về việc miễn trừ trong các yêu
cầu tín chỉ.
12. Tôi là học sinh lớp 12 trong năm học 2020-21 và chưa tốt nghiệp vào tháng Sáu. Làm cách
nào để biết liệu tôi có đủ điều kiện tốt nghiệp theo các yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu của
Tiểu bang hay không?
Là một học khu, chúng tôi đã bắt đầu thông báo cho các học sinh chưa tốt nghiệp Lớp 2021 và
phụ huynh / người giám hộ của các em về sự thay đổi này đối với các yêu cầu tốt nghiệp. Các
giáo sư cố vấn và ban giám hiệu của trường đã phân tích bảng điểm và xác định xem học sinh
có đủ điều kiện để tốt nghiệp theo tín chỉ tối thiểu của tiểu bang và các yêu cầu tốt nghiệp môn
học là 130 tín chỉ hay không. Tất cả các học sinh chưa tốt nghiệp Lớp 2021 đang được thông
báo về các lựa chọn của họ. Nếu quý vị chưa được thông báo, vui lòng liên hệ với Hiệu trưởng
của trường con em quý vị.
13. Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh không tốt nghiệp Lớp 2021 (học sinh lớp 12 trong giai đoạn
2020-21), không đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu của Tiểu bang để lấy bằng tốt
nghiệp tại thời điểm này, các lựa chọn là gì?
Những học sinh này sẽ có lựa chọn để hoàn thành các môn học bắt buộc thông qua các lựa chọn
khôi phục tín chỉ như Cyber High và nếu cần bằng cách hoàn thành năm thứ 5 trung học.
14. Làm thế nào để Lớp 2022 học sinh (học sinh chuẩn bị lên lớp 12), được thông báo về các
lựa chọn của các em theo AB 104?
Đối với học sinh Lớp 2022 (học sinh chuẩn bị lên lớp 12)), vào đầu năm học 2021-22, giáo sư
cố vấn và ban giám hiệu nhà trường sẽ gặp các học sinh đủ điều kiện và gia đình của các em để
cung cấp thông tin về sự thay đổi trong các yêu cầu tốt nghiệp và lập một kế hoạch dựa trên
nhu cầu của học sinh.

