
Các Trường Công Lập Wichita đang cập nhật cách chấm điểm để phản ánh tốt hơn 
những gì học sinh biết và có thể thực hiện được. Điều này có nghĩa gì đối với các gia 
đình: mục tiêu học tập sẽ được nêu rõ trong các báo cáo học tập và thói quen học tập, 
hoặc kỹ năng việc làm. 

• Giải thích rõ ràng mức độ học sinh thể hiện sự thông thạo trong các mục tiêu học tập của mình.
• Các báo cáo sẽ bao gồm các thông tin về khả năng học tập.
• Các mức độ thể hiện sự thành thạo của học sinh sẽ là 4/cao cấp; 3/thành thạo; 2/đang phát triển; 1/mới bắt 

đầu so với các tiêu chuẩn được xác định.
• Thông tin về hành vi và thói quen học tập, hoặc kỹ năng việc làm cũng sẽ được thể hiện trên các báo cáo. 

• Điểm chữ không được chấm cho các bài tập hoặc các bài kiểm tra riêng lẻ.
• Phiếu báo điểm sẽ phản ánh điểm số của học sinh theo tiêu  chuẩn riêng lẻ. Vào cuối kỳ chấm điểm, 

điểm của tất cả các tiêu chuẩn trong các lĩnh vực nội dung sẽ được sử dụng để xác định điểm tổng 
thể. Điểm tổng thể cho các tiêu chuẩn riêng lẻ này sẽ được chuyển đổi thành điểm chữ bằng cách sử 
dụng biểu đồ chuyển đổi. 

Chuyển Đổi Thành Điểm Chữ 

• Các điểm chữ đã được chuyển đổi có thể được sử dụng để xác định điểm trung bình (GPA).
• Học bạ trung học sẽ phản ánh thông tin cần thiết cho các mẫu đơn đại học, chẳng hạn như GPAs.

NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CÓ THỂ KỲ VỌNG TỪ PHIẾU BÁO ĐIỂM MỚI 

      CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM THÀNH ĐIỂM CHỮ 

3.00-4.00 => A 
2.50-2.99 => B 
2.00-2.49 => C 
1.50-1.99 => D 
0.00-1.49 => F 

 

MỖI 

HỌC SINH 
SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI 

 Trường Trung Học 
Chuyển Đổi Thành Điểm Chữ

THỜ I  GIAN 
BẮT ĐẦU :  

Tháng 8, 2019 • Mẫu Giáo-Lớp 5 
Tháng 8, 2020 • Pre-K & Lớp 6-8 
Tháng 8, 2021 • Trường Trung Học 

WPS hoan nghênh phản ánh và thắc mắc của quý vị.
Vui lòng email: info@usd259.net hoặc vào: www.usd259.org/grading 

     M Ơ  Ư Ớ C

 T I N  T Ư Ở N G

T H À N H  T Ự U
Vietnamese/SRG Conversion to Letter Grades SECD 
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