
 
 
 
 
 
 

Học Khu East Side Union High School District 
Những Câu Hỏi Thường Được Hỏi (FAQ)	

Thông	Tin	cho	Lớp 12	
	
	
Làm sao tôi liên lạc với người cố vấn của tôi?  Các người cố vấn vẫn làm việc giống như giờ 
làm việc ở trường trong ngày, liên lạc qua điện thư (email).  Nếu câu hỏi của em cần được trực 
tiếp nhìn thấy nhau qua mạng hay họp qua đường điện thoại thì họ sẽ làm việc với em để làm 
cuộc hẹn.    
 
Các trường đại học mà tôi nộp đơn để được học vào mùa thu có tiếp tục liên lạc với tôi và cho 
tôi biết là tôi được nhận vào trường đại học đó và các bước kế tiếp?  Chúng tôi khuyên các 
học sinh nên lên mạng của các trường đại học mà các em đã nộp đơn để biết thêm thông tin vì 
hầu hết các trường đại học có đăng các cách thức để duyệt xét đơn xin học đại học.  Cũng như, 
xem cẩn thận các điện thư của các em (gồm có junk/spam) và vào college portals vì họ đã liên 
lạc với em rồi.  Cho bất cứ thông tin của một đại học nào mà chúng tôi có thông tin thì chúng tôi 
sẽ gửi ra hay đăng các thông tin đó khi có được. 
 
Tôi nên làm gì nếu tôi có điểm không có cao?  Điều quan trọng là liên lạc với mỗi giáo viên.  
Họ có thể chỉ cách cho em để em được điểm cao hơn trong thời gian trường học đóng cửa.  Cũng 
như, em cần tham gia tích cực khi em học trên mạng.    
 
Vẫn có buổi lể ra trường phải không?  Học khu đang tìm một cách khác để thay thế cho buổi lể 
ra trường.   
 
Lớp và kỳ thi Advanced Placement (AP) sẽ ra sao?  Kỳ Thi AP được bải bỏ.  Thay vào đó, họ 
đang lập trang mạng được bảo vệ an toàn khoảng 45 phút để trả lời câu hỏi cho mỗi môn.  Nội 
dung của kỳ thi sẽ chú tâm về những gì mà hầu hết các trường có thể điền xong vào đầu tháng 3.  
Thông tin sẽ có thêm vào ngày 3 tháng 4.  Cho đến nay, họ chia sẽ thay đổi giáo trình vì trường 
học đóng cửa và ôn các lớp AP miễn phí.    
 
Làm sao tôi xin được học bạ cuối cùng của tôi?  Mỗi trường có thể có cách thức hơi khác nhau.  
Ban cố vấn của trường em sẽ gửi cách chỉ dẫn cho em để em có thể xin qua mạng.  Vì em có thể 
xin học bạ qua đường điện tử, đóng cửa trường sẽ không có ảnh hưởng đến việc này.    
 



Tôi là Học Sinh Tự Học, làm thế nào để tôi hội đủ điều kiện để ra trường?  Em sẽ có thể tiếp tục 
làm việc với giáo viên dạy tự học.  Họ sẽ liên lạc với em về cách thức để em làm bài. 
 
Các sinh hoạt cho lớp12 như là prom, senior picnic, Honor Night, vân vân và vân vân có được 
tổ chức không?  Thật không may, những buổi này đã được hủy bỏ.  Cho Buổi Prom, nếu em đã 
trả tiền rồi thì sẽ được trả tiền lại.  Thông tin sẽ được thông báo sau.  Chúng tôi biết đó là nổi 
buồn không thể tả.  Điều quan trọng là em chia sẽ cảm xúc và tin buồn này với gia đình và bạn 
bè.  Các người cố vấn và Các Nhân Viên Xã Hội ở bên cạnh em để hỗ trợ em qua thời gian khó 
khăn này.   
 
Tôi không hội đủ điều kiện ra trường vào tháng 5, tôi nên làm gì?  Điều quan trọng là em liên 
lạc với người cố vấn của em (nếu em chưa có liên lạc) để có một chương trình xem em có thể ra 
trường vào mùa hè hay ghi danh ở một nơi nào đó cho năm thứ 5.  Nên nhớ rằng kỳ học này 
chưa có hết và em cần cố gắng hết sức để đạt nhiều tín chỉ.  Xin vui lòng liên lạc với (các) giáo 
viên nếu em có điểm thấp để thảo luận về cách nâng điểm lên và tích cực tham gia khi học trên 
mạng.  
 
Làm thế nào để tôi nộp đơn học tại một trường đại học cộng đồng nếu tôi chưa có nộp đơn?   
Vào trang mạng của họ và em sẽ tìm thấy thông tin cho (học sinh tương lai) “future students” 
hay thông tin để (nộp đơn và ghi danh) “apply and register”.  Trang mạng sẽ hướng dẫn cách 
thức nộp đơn (điền đơn, buổi họp định hướng, ghi danh cho lớp học, vân vân và vân vân).  Họ 
chuyển từ các buổi gặp mặt trực tiếp sang các buổi truy cập qua mạng.  Xem nối kết dưới đây  
 

Evergreen Valley De Anza Foothill Gavilan 

Mission Ohlone San Jose City West Valley 

 
Nếu tôi hội đủ điều kiện ra trường trước khi trường học đóng cửa với các điểm vừa đủ đậu các 
lớp thì tôi có ra trường được không?  Có nghĩa là sẽ được ra trường, tuy nhiên, em vẫn phải học 
trên mạng.  Nên nhớ rằng hiện tại chúng tôi chọn ngày 4 tháng 5 là ngày trường học được mở lại, 
vì vậy hãy giữ liên lạc.  
	
Tôi đã điền FAFSA (or Dream Act), bây giờ phải làm gì?  Em sẽ nhận một “chương trình tài 
trợ” (financial aid plan) từ mỗi trường em ghi trong FAFSA.  Xem điện thư, coi thư và vào  
college portals một cách cẩn thận cho thông tin này.  Cẩn thận xem lại phần được cho trước khi 
chọn trường đại học.  Cũng như, nếu em chưa có chọn, tạo một webgrants for students account.  
Trang mạng đó là chỗ em xem và nhận Cal Grant Award và cho em biết là em đã ra trường trung 
học.  Nếu em có thêm câu hỏi hay thắc mắc về chương trình tài trợ của em, liên lạc “văn phòng 
tài trợ” (financial aid office) tại trường đại học em sẽ học. 
	
  



Có Tờ Thăm Dò Học Sinh Ra Trường không?  Mỗi trường sẽ có cuộc thăm dò ra trường.  
Nhiều trường sẽ dùng Naviance nhưng không phải tất cả các trường sẽ dùng.  Xem điện thư cẩn 
thận vì chúng tôi biết là năm của lớp 12 gần kết thúc cho chi tiết của cuộc thăm dò.  Đây là thông 
tin rất quan trọng cho trường của em và vài trường đại học khác dùng tờ thăm dò để biết gửi học 
bạ cuối cùng đến đâu.   
 
Có học hè không?  Vẫn có học hè.  Những Học Sinh Học Lớp 12 mà cần lấy lớp để ra trường 
vào mùa hè sẽ được ưu tiên trước.  Những chi tiết như là (các lớp học, ngày, cách thức nộp đơn, 
vân vân và vân vân) chưa có sắp xếp xong.  Tiếp tục theo dõi trang mạng này vì chúng tôi cập 
nhật thường xuyên.     
 
Các Lớp của tôi học tại Adult Education để tôi ra trường năm nay sẽ ra sao?  
Adult Education đang thực hiện giống như lớp của em học lúc trước.  Giáo viên tại adult 
education sẽ liên lạc với em để cho em biết thông tin về cách học trên mạng cho lớp này.   
 
Tôi học trong Silicon Valley Career Technical Education (SVCTE), làm thế nào để tôi có 
được tín chỉ trong thời gian trường đóng cửa?  SVCTE có chương trình học trên mạng hay 
chương trình học theo ý muốn bắt đầu vào tuần lể bắt đầu vào ngày 6 tháng 4.  Chương trình sẽ 
gồm có thời gian để các giáo viên và các học sinh họp mặt và học bằng cách nào (Canvas hay 
Google classroom).  Em sẽ nhận được một thỏa thuận qua điện thư giải thích các giáo viên của 
em sẽ chỉ cách em học như thế nào, chỉ cách làm bài tập và chỉ cách liên lạc với các học sinh 
trong môi trường học tập mới này.  Điện thư này cũng sẽ gồm có thông tin để các học sinh có thể 
liên lạc với giáo viên của các em nếu các em có câu hỏi hay cần giúp đỡ để làm bài.  Học bằng 
cách thực tập không còn được học nữa trong lúc này.  Mục tiêu của SVCTE là bảo đảm rằng các 
học sinh có thể học xong bằng của các em đang học.  SVCTE sẽ giữ thời khóa biểu lúc trước và 
“Nghỉ Tuần Lể Xuân” (Spring Break) từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4.  Học Khu 
ESUHSD sẽ KHÔNG nghỉ vào tuần lể đó cho nên các em phải học các lớp trên mạng của 
ESUHSD mặc dù học sinh trong SVCTE không có học.   SVCTE sẽ làm việc chung với bảy 
quận hạt trong vùng “bay area” để xem có nên đóng cửa trường học thêm không hay bắt đầu học 
lại sau ngày 1 tháng 5.   
 
Tôi đang học Cyber High để hội đủ điều kiện ra trường.  Làm cách nào tôi sẽ học xong lớp của 
tôi khi tôi học Cyber High?  Các học sinh đã ghi danh trong Cyber High cần làm xong tất cả bài 
làm và các bài thi ngắn (không có thi bài kiểm tra).  Một khi em đã làm xong tất cả bài làm và 
làm xong mỗi bài thi ngắn cho 5 chương thì giáo viên Cyber High sẽ xem lài bài tập của em và 
các điểm có được cho mỗi bài thi ngắn và cho điểm cho lớp đó.  Em phải đạt được 60% hay cao 
hơn để được điểm đủ đậu.  Vì em không cần phải thi khi học xong một chương, tất cả bài làm 
của Cyber High có thể làm ở nhà.  Xin vui lòng liên lạc với người quản trị viên của trường học 
nếu em cần một máy vi tính hay cần được vào mạng.  Nên nhớ thời gian được chỉ định để nộp 
bài cho Cyber High của trường em đang học và sắp xếp thời gian để làm xong các chương học 
trước ngày được nộp lên.  Nếu em có thắc mắc về cách thức của Cyber High, hãy liên lạc với 
giáo viên Cyber High của em.  Nếu em không chắc chắn là môn nào em cần học để hội đủ điều 
kiện để ra trường thì em liên lạc với người cố vấn của em là tốt nhất.  


