Đı́ nh kèm
Thông cáo 661-1-115

Yêu cầu Xóa bỏ Khóa học có Giá trị cấp Trung học Phổ Thông được Hoàn thành ở Trung học Cơ sở
Đe� phù hợp với những quy định của tie� u bang Virginia, Quy định 661-2, Mục VII, củ a PWCS (Hệ Trường Công Quậ n Prince
William) cho phép các phụ huynh củ a cá c họ c sinh ở trung họ c cơ sở tham gia họ c cá c khó a có giá trị tı́n chı̉ ca� p trung họ c pho�
thông để yêu cầu đie� m khó a họ c được xó a bỏ từ bảng điểm trung học pho� thông của họ và không đạ t được tín chỉ trung học
pho� thông cho cá c khóa học đó . Các hướng dẫn và thủ tục xó a bỏ đie� m cho cá c khó a họ c ca� p trung họ c pho� thông được hoà n
thà nh và o thời đie� m trung họ c cơ sở có sa� n ba� ng cá ch liên lạ c với trường họ c củ a con bạ n. Ne� u họ c sinh bạ n muo� n xó a bỏ mộ t
đie� m cho mộ t khó a họ c được hoà n thà nh ở lớp bả y hoặ c lớp tá m, hã y nộp đơn tre� nha� t là và o ngày đa� u tiên củ a niên họ c lớp
10 củ a họ c sinh. Không the� nộp cá c yêu ca� u trước khi hoàn thành khóa học. Thông tin dưới đây phải được hoàn thà nh, in ra và
nộp cho viên hiệu trưởng phù hợp. Khi nhận được, độ i ngũ nhân viên nhà trường sẽ xó a đie� m cho khó a họ c được nêu ra từ
bảng điểm của học sinh.

Tên Gọi: _______________________________
Tên Lót: _______________________________
Tên Họ: _______________________________
Địa chỉ Nhà:________________________________________________________________________
Sáu chữ số Nhận diện Học sinh PWCS: ________________________________________
Cấp Lớp Hiện Tại: _______________
Viên Tư vấn Hiện tại: ____________________________________
Trường Trung học Phổ thông mà Học sinh có Dự định Tham gia hoặc Đang Tham gia:
______________________________________________________________________
(Các) Khóa học Tham gia trong PWCS

Trường Trung học Cơ sở nơi Thực hiện Khóa học: ____________________________________________________
Khóa học bạn muốn Xóa bỏ Điểm: _____________________ Điểm Đạt được trong Khóa học: _________
Lý Do Yêu Cầu:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Trường Trung học Cơ sở nơi Thực hiện Khóa học: _______________________
Khóa học bạn muốn Xóa bỏ Điểm: ___________________________________________
Điểm Đạt được trong Khóa học: ___________
Lý Do Yêu Cầu:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Khóa học Tham gia Ngoài PWCS
Trường nơi Thực hiện Khóa học: ________________________________
Khóa học bạn muốn Xóa bỏ Điểm: ______________________
Điểm Đạt được trong Khóa học:____________
Lý Do Yêu Cầu:
_________________________________________________________________________________________________________________________

10/04/2018
Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ _______________________________________________ Ngày: _______________________________



Nếu được hoàn thành sau niên học lớp tám của học sinh, hãy nộp mẫu đơn này cho hiệu
trưởng trường trung học phổ thông của học sinh.
Nếu hoàn thành sau niên học cấp lớp sáu hoặc lớp bảy của học sinh, hãy nộp mẫu đơn này
đến hiệu trưởng trường trung học cơ sở của học sinh.

