
   ĐƠN XIN THAY ĐỔI ĐIỂM 
 NĂM HỌC 2020–2021

Hướng dẫn: 

Phụ huynh của học sinh phải hoàn tất mẫu đơn dưới đây yêu cầu thay đổi điểm cho năm học 2020–21. 

Điền vào tất cả các chỗ trống, ký vào mẫu đơn và gửi qua email tại educationalservices@esuhsd.org. 

Quý vị cũng có thể nộp đơn đến trường học của học sinh hoặc văn phòng của học khu.  

Thông tin của học sinh: 

Tên:          Họ: 

Số ID:  Lớp:         9  10  11  12 

Tên Trường: _______________________________

Các lớp sẽ được đổi điểm: Nếu quý vị yêu cầu thay đổi điểm cùng một môn học cho cả hai 

học kỳ, vui lòng điền vào mỗi học kỳ một hàng riêng. 

Mã số 
môn 
học 

tên Môn học Vui lòng cho biết học kỳ 

(1st hoặc 2nd) 

Tên giáo 
viên 

Điểm 

hiện tại 

Thay đổi điểm 
P/NP 

Mã số giáo dục: Căn cứ Bộ luật Giáo dục Mục 29066.5 (2) (b): phụ huynh, người giám hộ hoặc người có quyền 
giám sát việc học của học sinh hoặc, đối với học sinh từ 18 tuổi trở lên, học sinh đã ghi danh vào trường trung học 
và đã đăng ký môn học trong năm học 2020–21 có thể nộp đơn cho học khu của học sinh để yêu cầu điểm số đạt 
được cho môn học đó, các điểm xin sữa đều dựa trên bảng điểm của học sinh, được đổi thành điểm Đạt hoặc 
Không đạt. 

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ/Người có quyền giám sát: __________________________ 
Ngày hôm nay: ___________________ 

Bộ giáo dục California, tháng 7,2021 

mailto:educationalservices@esuhsd.org
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