
Thông Tin về Chấm Điểm Học Tập Từ Xa của Lowell Public Schools 
 

Lowell Public Schools chúng tôi tiếp tục cam kết hỗ trợ các em học sinh và gia đình trong thời gian học 

tập từ xa này.  Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng luôn thay đổi liên tục, và kế hoạch thực hiện 

học tập từ xa cùng việc chấm điểm cũng được thiết kế khi luôn tâm niệm điều này. Học tập từ xa không 

mong đợi là sẽ một lần nữa tạo ra các trải nghiệm học tập y hệt mà học sinh sẽ được nhận trong một 

ngày học truyền thống ở trường. Do đó, việc chấm điểm trong thời gian học tập từ xa này không dự định 

thay thế cách tiếp cận chấm điểm truyền thống của chúng ta.   
 

Trong các lớp học tiểu học, xếp hạng học sinh được thực hiện trong hai học kỳ đầu tiên trước khi trường 

học đóng cửa vẫn là điểm số cuối cùng. Các gia đình đã nhận được thẻ tường trình cho học kỳ mùa 

đông và khi trường học đóng cửa, và các gia đình sẽ nhận được thẻ tường trình cuối cùng của mình 

dựa trên tiến bộ mà học sinh con họ đạt được trong năm nay, trong đó bao gồm các cách thức các em 

đã thể hiện được sự trưởng thành trong khi học tập từ xa.  Với cấp trung học cơ sở, điểm số học sinh 

đạt được trong quý một và hai sẽ là điểm số chính thức và được dùng để tạo ra điểm chính thức bằng 

số.  Ngoài ra, các gia đình sẽ nhận được một tường trình tiến bộ, và một thẻ tường trình cuối cùng có 

chứa thông tin về tiến bộ học sinh đạt được trong thời gian trước khi trường học đóng cửa và học tập từ 

xa.  
 

Tất cả các trường học phục vụ lớp Mẫu Giáo - 8 tại Lowell sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo 

Dục Tiểu Học và Trung Học khi trao cho học sinh "có tín chỉ" hoặc "không có tín chỉ" với công việc của 

các em thực hiện trong khi học tập từ xa bằng hình thức xếp hạng "tín chỉ" hoặc "không hoàn thành".  

Xếp hạng học sinh được xác định dựa trên bằng chứng về việc học sinh tham gia các trải nghiệm học 

tập, bao gồm nhưng không hạn chế với, mức độ học sinh hoàn thành các bài tập được giao khi thực 

hiện hết khả năng của các em, và mức độ học sinh và các gia đình trao đổi với các nhà giáo dục.  Nhà 

trường hiểu rằng các gia đình đang đối diện với nhiều thách thức, vì vậy nhà trường sẽ có những xem 

xét liên quan đến khả năng tiếp cận công bằng với những trải nghiệm học tập, bao gồm công nghệ, sức 

khỏe, và nhu cầu học tập của học sinh khuyết tật và Người Học Anh Ngữ khi quyết định xếp hạng học 

sinh. 
 

Với các em học sinh trung học phổ thông tại trường học của Lowell Public, xếp hạng học sinh trong học 

kỳ một sẽ được dùng để tính toán Điểm Trung Bình Chung của học sinh cho năm học 2019-2020. Với 

Học Kỳ Hai, để phù hợp với trình độ Mẫu Giáo - 8 cùng khuyến nghị của DESE, học sinh cũng sẽ nhận 

được một xếp hạng là "có tín chỉ" hoặc "không có tín chỉ" dựa trên mức độ học sinh đáp ứng các mong 

đợi học tập trong các khóa học của các em. Bài tập học sinh thực hiện trước khi trường học đóng cửa 

vào ngày 13 tháng Ba sẽ quyết định điểm số của các em cho Quý Ba.  Quý Bốn đại diện cho công việc 

được thực hiện trong khi học tập từ xa. Tương tự, các nhà giáo dục hiểu rõ nhiều thách thức khác nhau 

mà các em học sinh có thể phải đối mặt khi tiếp cận với quá trình học tập và cam kết luôn linh hoạt trợ 

giúp học sinh, trong đó bao gồm không phạt vì nộp bài trễ và các cơ hội được làm việc liên tục với giáo 

viên để có thể nộp lại và sửa lại bài tập.  Những học sinh không thể nhận được tín chỉ trong khi học tập 

từ xa sẽ có cơ hội phục hồi các tín chỉ này trong Mùa Hè và Mùa Thu 2020. Xin hãy tìm đọc Chính Sách 

Chấm Điểm Học Tập Từ Xa của Lowell High School để biết được các thông tin cụ thể liên quan đến tỉ 

trọng, mốc thời gian, và Đăng Ký Song Song.  

 

Chúng tôi khuyến khích các gia đình kết nối với những nhà giáo dục của Lowell Public School để hỗ trợ 

các em học sinh khi có những rào cản và thách thức đang tác động lên khả năng học sinh tham gia học 

tập, để chúng tôi có thể cùng hợp tác làm việc với cộng đồng nhằm hỗ trợ khả năng tiếp cận với những 

trải nghiệm học tập quý giá này.  Chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi Sở Giáo Dục Tiểu 

Học và Trung Học cập nhật hướng dẫn và khuyến nghị dành cho các học khu. 

 


