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Trường Công lập Wichita là thành viên của Hiệp hội các Hoạt động Trung học của 
Tiểu bang Kansas (KSHSAA). Điều kiện tham gia các chương trình hoạt động liên 
trường được căn cứ trên các hướng dẫn nêu trong cẩm nang KSHSAA (bao gồm cả 
trường trung học cơ sở) có thể tìm thấy tại www.kshsaa.org) 

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TRƯỜNG 

• Học sinh phải hội đủ các tiêu chuẩn để tham gia các chương trình hoạt động liên trường.
• Học sinh phải đạt điểm cho năm môn học trong học kỳ trước chương trình hoạt động liên trường.
• Trong học kỳ của chương trình hoạt động liên trường, học sinh phải đăng ký học tối thiểu năm môn học 

và là một học sinh đạt thứ hạng cao.
• Các trường cụ thể có thể định nghĩa thứ hạng cao và xác định các tiêu chí đủ điều kiện bổ sung. 

  ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU ĐỂ ĐỦ ĐIỂM CHO MỘT KHÓA HỌC 

• Vào cuối kỳ chấm điểm của các khóa học có sử dụng hệ thống chấm điểm tiêu chuẩn (SRG), 
điểm số sẽ được chuyển đổi thành điểm chữ sử dụng biểu đồ chuyển đổi của học khu. 

Chuyển Đổi Sang Điểm Chữ 
3.00-4.00 => A 
2.50-2.99 => B 
2.00-2.49 => C 
1.01-1.99 => D 
0.00-1.00 => F 

•
•

Học sinh phải đạt điểm tối thiểu là điểm D để đạt một khóa học có sử dụng hệ thống chấm điểm SRG. 
• Một vài khóa học sẽ không sử dụng hệ thống chấm điểm theo tiêu chuẩn SRG. Các khóa học này 

được coi là khóa học đạt / không đạt. Học sinh trong các khóa học này phải đáp ứng các tiêu chí 
riêng được nêu trong chương trình khóa học để đạt được điểm đậu. 

THÀNH TỰU WPS hoan nghênh phản hồi và thắc mắc của quý vị. 
Vui lòng email: info@usd259.net hoặc tham khảo: www.usd259.org/grading 

     MƠ ƯỚC 

  TIN TƯỞNG 
Tháng 8, 2019 • Mẫu giáo-Lớp 5 
Tháng 8, 2020 • Pre-K & Trung học cơ sở (Cấp 2) 
Tháng 8, 2022 • Trung học Phổ thông (Cấp 3) 
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