VIETNAMESE

Chương Trình Trung Học Phổ Thông Tú Tài Quốc Tế
Quy Định về Hội Đủ Điều Kiện và Sự Liên Tục
• Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trung Học Phổ Thông Dự
Bị Tú Tài Quốc Tế (IB) (lớp 9 & 10):
o Tất cả các ứng viên đăng ký chương trình Dự Bị Tú Tài Quốc Tế phải
có điểm trung bình (GPA) học kỳ mùa thu từ 3.0 trở lên ở tất cả các
môn học chính của cấp lớp hiện tại. Các ứng viên đang học lớp 10
phải hoàn thành tốt ít nhất một tín chỉ ngoại ngữ.
o Tất cả các ứng viên hội đủ điều kiện phải hoàn thành cả đơn đăng ký
Lựa Chọn Trường Học trực tuyến tại www.yourchoicedekalb.org và
Đơn Đăng Ký Giấy IB bổ sung được tìm thấy trên trang web Lựa
Chọn
Trường
Học
tại
www.dekalbschoolsga.org/schoolchoice/forms-and-brochures/. Gói Đăng Ký Giấy IB phải được gửi
qua email đến địa chỉ email IB của mỗi trường như đã nêu trong đơn
đăng ký.
o Ngoài đơn đăng ký trực tuyến và đơn đăng ký giấy, ứng viên phải
nộp hai thư giới thiệu của giáo viên bằng cách sử dụng hướng dẫn
trong mục Đăng Ký Giấy IB trên trang web Lựa Chọn Trường Học tại
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-andbrochures/.
• Quy Định về Sự Liên Tục của Chương Trình Trung Học Phổ Thông Dự
Bị IB (lớp 9 & 10): Tất cả các học sinh được ghi danh phải duy trì điểm
trung bình (GPA) tổng kết là từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71 ở tất
cả các môn học, và đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp trong suốt cả năm học.
Những học sinh không đạt tiêu chuẩn thành tích học tập sẽ bị thử thách
trong một học kỳ. Các phụ huynh phải tham dự mọi cuộc họp. Các chương
trình hỗ trợ sẽ được cung cấp cho bất kỳ học sinh nào không đáp ứng tiêu
chuẩn thành tích học tập. Những học sinh không duy trì điểm trung bình
(GPA) tổng kết từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71 ở tất cả các môn
học, và/hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp ở cuối hai giai đoạn chấm
điểm hoặc hai học kỳ liên tiếp, phải rời khỏi chương trình Tú Tài Quốc Tế
và ghi danh theo học tại trường học tại địa phương của mình.
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• Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Trung Học Phổ Thông Bằng
IB (lớp 11 & 12)
o Tất cả các ứng viên đăng ký chương trình Bằng Tú Tài Quốc Tế phải
có điểm trung bình (GPA) học kỳ mùa thu là từ 3.2 trở lên cho tất cả
các môn học chính cộng với việc hoàn thành tốt các lớp ngoại ngữ
và nâng cao như được nêu trong Đơn Đăng Ký Giấy Bằng Tú Tài IB
trên
trang
web
Lựa
Chọn
Của
Trường
tại
www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/.
o Tất cả các ứng viên hội đủ điều kiện phải hoàn thành cả việc đăng ký
Lựa Chọn Trường Học trực tuyến tại www.yourchoicedekalb.org và
Đơn Đăng Ký Giấy IB bổ sung được tìm thấy trên trang web Lựa
Chọn
Trường
Học
tại
www.dekalbschoolsga.org/schoolchoice/forms-and-brochures/. Gói Đăng Ký Giấy IB phải được gửi
qua email đến địa chỉ email IB của mỗi trường như đã nêu trong đơn
đăng ký.
o Ngoài đơn đăng ký trực tuyến và đơn đăng ký giấy, ứng viên phải
nộp hai thư giới thiệu của giáo viên bằng cách sử dụng hướng dẫn
trong mục Đăng Ký Giấy IB trên trang web Lựa Chọn Trường Học tại
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-andbrochures/.
• Quy Định về Sự Liên Tục của Chương Trình Trung Học Phổ Thông
Bằng IB (lớp 11 & 12): Tất cả các học sinh được ghi danh phải duy trì
điểm trung bình (GPA) tổng kết là từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71
ở tất cả các môn học, và đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp trong suốt cả năm học.
Những học sinh không đạt tiêu chuẩn thành tích học tập sẽ bị thử thách
trong một học kỳ. Các phụ huynh phải tham dự mọi cuộc họp. Các chương
trình hỗ trợ sẽ được cung cấp cho bất kỳ học sinh nào không đáp ứng tiêu
chuẩn thành tích học tập. Những học sinh không duy trì điểm trung bình
(GPA) tổng kết từ 3.0 trở lên, điểm số học tối thiểu là 71 ở tất cả các môn
học, và/hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn lên lớp ở cuối hai giai đoạn chấm
điểm hoặc hai học kỳ liên tiếp, phải rời khỏi chương trình Tú Tài Quốc Tế
và ghi danh theo học tại trường học tại địa phương của mình.
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• Rời khỏi Chương Trình IB - Các học sinh theo học tại trường thuộc nơi
cư trú của mình và đang không theo học chương trình IB phải trở lại trường
học tại nơi cư trú của mình nếu không đáp ứng các quy định về sự liên tục
hoặc quyết định không muốn tiếp tục tham gia chương trình vì bất kỳ lý do
gì. Học sinh sẽ không được phép ở lại trường IB nếu họ không tiếp tục tham
gia chương trình IB.
• Chuyên Cần/Hành Vi Các học sinh ghi danh vào các Chương Trình Lựa
Chọn Trường Học phải tuân thủ các chính sách và hướng dẫn về chuyên
cần và hành vi của DCSD và địa phương để tiếp tục theo học.
o Vi phạm hành vi – học sinh có ít nhất ba (3) lần vi phạm kỷ luật từ cấp
độ 3 trở lên có thể bị chỉ định rời khỏi chương trình đã chọn.
o Chuyên cần – học sinh có ít nhất năm (5) lần vắng mặt không phép
hoặc ít nhất sáu (6) lần đi học muộn không phép có thể bị chỉ định rời
khỏi chương trình đã chọn.

