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Đính kềm III 

Sở Giáo dục Prince William (PWCS) 

Yêu cầu loại bỏ Khóa học cấp Trung học Phổ Thông Hoàn thành ở cấp Trung học Cơ sở 

Theo quy định của tie�u bang Virginia, Quy định PWCS 661-2, Mục VII, cho phép phụ huynh của học sinh tham gia 
khóa học có tıń chı ̉trung học pho�  thông ở trường trung học cơ sở yêu ca�u loại bỏ đie�m trong bảng đie�m trung học 
của học sinh và học sinh không kie�m được tıń chı ̉trung học cho khóa học. Các hướng da�n và thủ tục đe�  loại bỏ 
đie�m cho các khóa học trung học pho�  thông được thực hiện ở trường trung học cơ sở có sa�n ba�ng cách liên hệ với 
trường học của con bạn. Ne�u học sinh của bạn muo� n xóa đie�m cho một khóa học đã hoàn thành trong năm lớp bảy 
hoặc lớp tám, hãy nộp ma�u đơn không muộn hơn ngày đa�u tiên của năm lớp 10 của học sinh. Yêu ca�u có the�  không 
được gửi trước khi hoàn thành khóa học. Thông tin dưới đây phải được hoàn thành, in và nộp cho hiệu trưởng 
thıćh hợp. Sau khi nhận được, nhân viên nhà trường sẽ bỏ qua đie�m cho khóa học được chı ̉định khỏi bảng đie�m 
của học sinh.. 

Tên: 

Tên Lót: 
Họ: 
Địa chỉ Nhà: 
Sáu chữ số Nhận diện Học sinh PWCS:  
Cấp Lớp Hiện Tại:                 Tên cố vấn hiện tại:  
Trường Trung học Phổ thông mà Học sinh có Dự định Tham gia hoặc Đang Tham gia: 

Khóa học đã Tham gia ở 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 bên 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: 

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.




