
Đính kèm  
Quy định 662-4C 

 

Sở Giáo dục Prince William 

Hồ sơ về các Đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương 
 

Theo Quy định 662-4C của  PWCS, học sinh  theo học Văn bằng Tiêu chuẩn vào  lớp chín trước năm  2018,  những người  không vượt qua  các bài kiểm tra SOL, có thể 
nhận được tối đa ba đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương và học sinh theo đuổi Văn bằng Nghiên cứu Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao vào lớp chín trong năm 2018-19 
và sau đó có thể kiếm được một tín chỉ đã được xác minh tại địa phương. Để đủ điều kiện cho một  đơn vị tín dụng đã được xác minh tại địa phương, một ủy ban sẽ triệu 
tập, như được nêu trong Quy định PWCS 662-4C, để xem xét yêu cầu đảm bảo các điều kiện sau tồn tại: 

Học sinh đang theo học Văn bằng Tiêu chuẩn (lớp chín  trước năm  2018-19) hoặc Văn bằng Nghiên  cứu  Nâng cao hoặc Văn bằng  Tiêu chuẩn (lớp  chín, 
2018-19 trở lên);  
Học sinh đã  vượt qua khóa học đang được xem xét hoặc đã cung cấp bằng chứng khác về thành tích được hội đồng  đánh giá cho là  phù hợp;  
Học sinh đã trượt bài kiểm tra SOL được chỉ định ít nhất hai lần; 
Học sinh đã đạt được ít nhất một điểm số nằm trong khoảng 375-399 trên SOL được chỉ định; 
Học sinh đã được chấp thuận cho tín chỉthay thế, nếu kiếm được nhiều hơn ba đơn vị tín chỉ được địa phương trao; 
Học sinh và phụ huynh / người giám hộ xác nhận với cố vấn  học đường mong  muốn kiếm được  một đơn vị tín chỉ đã được xác minh tại địa phương;  và  
Kết quả  đánh giá  của ủy ban sẽ được  thông báo cho  phụ huynh / người giám hộ và được đưa vào  Hệ thống quản lý học sinh.  
 

Tên học sinh: Số thẻ học sinh: Cấp lớp hiện tại  : Ngày: 

Khóa học đang được xem xét: Tên nhân viên tư vấn : Trường học: 

 
Yêu cầu Thông tin từ Hồ sơ học sinh  Đáp ứng yêu cầu 

Học sinh tìm kiếm Văn bằng Tiêu chuẩn (chỉ áp dụng cho những 
sinh  viên vào lớp chín trước năm 2018). 

 
---Có ---Không 

Học sinh đã  vượt qua khóa học đang được  xem xét hoặc đã cung cấp  
bằng chứng thành tích khác khi được hội đồng đánh giá cho là phù hợp. 

 
Điểm khóa học : ---Có ---Không 

Học sinh đã thất bại trong bài kiểm tra SOL liên quan hai lần.  Điểm ban đầu:----------- 
 
 Điểm thi lại: ---------- 

 
---Có 

 
---Không 

Học   sinh đã đạt được ít nhất một điểm trong khoảng 375-399 trong bài 
kiểm tra SOL liên quan. 

 
---Có ---Không 

Học sinh và  phụ huynh / người giám hộ đã  xác nhận mong muốn  kiếm 
được một đơn vị tín dụng đã được xác minh tại địa phương.   

 
---Có ---Không 

Đơn vị tín chỉ được xác minh được trao tại địa phương? ------- Có - ------ Không   

 Chữ ký và chức danh của thành viên ủy ban 
   
   
c:  Hồ sơ giáo dục học sinh 


