
Hướng dẫn tốt nghiệp lớp 2020 của BSD 
Hướng dẫn cho học sinh lớp cuối bậc trung học (12), bao gồm các em đang học năm thứ 5 & 6. 

Mốc thời gian: 
13 tháng tư: Giáo viên các lớp 12 sẽ báo cáo bảng điểm cho học kỳ 2 (semester 2) theo quy định 
Passing (P - Đậu) hoặc Incomplete (I - Chưa hoàn tất) dựa trên thành tích học tập trước ngày đóng 
cửa 13 tháng ba.  

14-30 tháng tư: Các cố vấn (Counselors) sẽ liên lạc tất cả học sinh lớp 12 để có kế hoạch học tập
riêng cho từng em.

TBA (Sẽ được thông báo sau): Lễ tốt nghiệp sẽ được dời lại hoặc tổ chức trực tuyến.  

31 tháng tám: Hạn chót cho học sinh lớp 2020 hoàn tất các yêu cầu để được tốt nghiệp. 

Tín chỉ lớp Giáo dục hướng nghiệp (Career Education Credit): 
● Yêu cầu này đã được ODE đình chỉ.
● Học sinh lớp 12 sẽ đạt được tín chỉ dựa trên các trải nghiệm từ lớp 9-12 của các em.
● Không cần làm thêm cho Senior Project (dự án cho học sinh lớp 12) hoặc các yêu cầu khác.

Essential Skills (Kỹ năng thiết yếu): 
● Yêu cầu này đã được ODE đình hoãn.
● Không cần làm gì thêm đối với Essential Skills.

Điểm số (Grading): 
● Học sinh lớp 12 sẽ nhận được điểm Passing (P - Đậu) nếu trước ngày 13 tháng ba các em

được điểm A-D.
● Học sinh lớp 12 sẽ nhận được điểm Incomplete (I - Chưa hoàn thành) nếu trước ngày 13

tháng ba các em được điểm tối đa là D. Những học sinh này sẽ được phép tiếp tục hoàn
thành khoá học để chứng minh sự thông thạo, đủ để đạt điểm Passing (P) với các lớp đã
được học và kiểm tra trước ngày 13 tháng ba.

● Điểm trung bình (Grade Point Average - GPA) sẽ không bị ảnh hưởng bởi điểm điểm Pass (P)
hoặc Incomplete (I). Incompletes sẽ không bị tính là F cho điểm số học kỳ mùa Spring (xuân)
2020.

Bước kế tiếp cho học sinh lớp 12: 

Lựa chọn cho học sinh lớp 12 bị điểm “I” cho bất cứ lớp nào kể từ sau 13 tháng tư: 
➢ Nếu lớp học này không có tín chỉ để tốt nghiệp, các em có thể ngưng học (withdraw) mà sẽ

không bị phạt. Khoá học sẽ được xoá bỏ khỏi hồ sơ bảng điểm (transcript).
➢ Nếu lớp học này có tín chỉ cần để tốt nghiệp, học sinh phải tiếp tục học cho đến khi nào đạt

được điểm passing (đậu).
➢ Nếu cần có lớp học để kiếm tín chỉ tốt nghiệp và học sinh dự định chuyển sang BSD Flex

course, giáo viên sẽ đưa ra cho học sinh và cố vấn bản tóm tắt mục tiêu học tập cần có.



 
Lựa chọn cho học sinh lớp 12 sẽ có đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp vào thời điểm 13 tháng tư: 

➢ Ngừng tham gia những lớp mà các em đã đạt được điểm Passing (P) (nhưng trong hồ sơ 
Synergy vẫn để nguyên không đổi). 

➢ Tiếp tục lớp học cho đến ngày 5 tháng sáu để có được điểm Passing (P). Giáo viên sẽ cho lời 
khuyên và hổ trợ, tuy nhiên điểm số sẽ được giữ nguyên.  

➢ Tiếp tục các lớp Dual Credit courses, với điểm số chữ như A, B, C đối với hồ sơ bảng điểm 
(transcript) trường đại học/cao đẳng và Passing (P) cho bảng điểm của BSD.  

➢ Tiếp tục các lớp AP để chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra AP.  College Board Updates for AP 
Students 

➢ Tiếp tục các lớp IB để hoàn tất các yêu cầu cho IBO.  IBO Updates for DP and CP Students 
 
Lựa chọn cho học sinh lớp 12 nếu không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp vào thời điểm 13 tháng tư:  

➢ Cố vấn sẽ phối hợp cùng học sinh để giúp các em lập kế hoạch kiếm thêm tín chỉ (credit), vì 
31 tháng tám là hạn chót hoàn thành tín chỉ để có thể tốt nghiệp cùng lớp 2020.  
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https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students
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