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Các học bạ, các tín chỉ, các hệ 
thống chấm điểm, và các 

thông tin khác dành cho các 
học sinh trung học và các gia 

đình của các em 

Hội Ðồng Quản Trị Ðại Học Kan-
sas đòi hỏi đáp ứng bất kỳ một 
trong những tiêu chuẩn sau đây: 
 
Ðạt một điểm 22  hoặc cao hơn 

trên bài thi ACT;  
b) Xếp hạng trong một phần ba 

(1/3) của khóa tốt nghiệp của 
mình; hoặc,   

c) Hoàn tất chương trình của Hội 
Ðồng Quản Trị Kansas với một 
điểm hạng trung bình 2.0, bao 
gồm 4 năm toán và 2 năm 
ngoại ngữ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hầu hết các Trường Ðại Học Cộng 
Ðồng và các Trường Ðại Học Kỹ 
Thuật Hướng Nghiệp có một chính 
sách mở rộng nhận và nhận tất cả 
các học sinh tốt nghiệp trung học. 
Một số chương trình đòi hỏi đỗ một 
bài thi nhập học liên quan với cơ 
bản Anh Ngữ và Toán.  

Vietnamese/High School Credit Info 



 

 
Một bằng trung học Wichita đòi hỏi 
tối thiểu 23 đơn vị tín chỉ. Một (1) 
đơn vị của tín chỉ cho một môn là 
bằng hai (2) học kỳ của ½ tín chỉ 
cho mỗi--với một điểm đỗ.  
 

Tùy thuộc vào mức độ thành thạo 
Anh ngữ, các học sinh có thể cần 
lấy các lớp ESOL. Một số khóa học 
được tính như tín chỉ Anh ngữ; một 
số được tính như tín chỉ môn tự 
chọn.  

 
Xin vui lòng mang các học bạ bản 
gốc (bản chính) và bản đã phiên 
dịch từ những trường học trước 
đây càng sớm càng tốt.  (Bao 
gồm các giải thích về thang điểm 
và thời hạn của điểm chấm.) 
Các học sinh sẽ được ghi danh 
trong các khóa được cần cho tốt 
nghiệp theo các học bạ có sẵn. 
 

Ví dụ, nếu một học bạ ghi “Toán 
Học”, đó sẽ được tính như một “Tín 
Chỉ Toán.”  Học sinh vẫn được đòi 
hỏi để ghi danh trong một khóa cụ 
thể được gọi là “Algebra.”   
 

Một số khóa từ các quốc gia khác 
mà có thể áp dụng để tốt nghiệp 
trong các trường trung học của 
nước Mỹ: 
 Khoa Học 
 Toán Ðại Số và cao hơn 
 Mỹ Thuật 
 Thể Dục 
 Kỹ Thuật Học 
 Lịch Sử Thế Giới hoặc Ðịa Lý 
 

 
 

 
 
 
 

Ở trường trung học, các điểm hạng 
cuối được cho một lần một học kỳ. 
Các báo cáo tiến bộ được cho vài 
lần trước điểm hạng cuối. Kiểm với 
trường học để tìm hiểu khi nào các 
báo cáo tiến bộ và các thẻ điểm 
được phát ra.  

Thang Ðiểm 
    A =    xuất sắc               100-90% 
    B =    trên trung bình    89-90% 
    C =    trung bình            79-80% 
    D =    dưới trung bình     69-60% 
    F =    rớt                       59-0% 
 
Nếu một học sinh rớt một môn 
được đòi hỏi, học sinh đó phải lấy 
lại môn đó cho đến khi có thể vượt 
qua môn đó. Các lệ phí có thể áp 
dụng cho các môn được lấy lại 
trong khóa hè hoặc trong Learning 
Center. 
 
 

Cách để kiểm quá trình tiến bộ của 
con em mình (điểm học, hiện diện, 
các bài tập về nhà, hạnh kiểm): 
1. Tham gia các cuộc họp phụ 

huynh-giáo viên           
2. Hỏi học sinh về các báo cáo 

tiến bộ và các thẻ điểm 
3. Gọi trường học bất cứ lúc nào 
4. Kiểm trên mạng. Gọi trường 

học để biết thêm thông tin.  

Những Ðòi Hỏi Tốt Nghiệp 
Trường Trung Học 

Các Môn Học 
Tổng 

Số Tín 
Chỉ 

English Language Arts 1, 2, 3, và 4 
(Anh ngữ được học như ngoại ngữ sẽ tính 
như một tín chỉ môn tự chọn.) 

4 

World History, US History 1 & 2, US 
Government 3 

 Algebra (Ðại Số) và cao hơn 3 

 Science (Khoa Học) 3 

 Physical Education (Thể Dục) 1 

 Elective Credits  (Tín Chỉ Tự Chọn) 7 

Fine Arts   (Mỹ Thuật)  1 

 TỔNG CỘNG  23 

Financial Literacy .5 

Career and Technical Education (CTE) .5 

Còn những môn đã hoàn tất 
trong một quốc gia khác hoặc 

một trường huyện khác 
trong nước Mỹ thì thế nào? 

Học Sinh Tiến Bộ  


