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HƯỚNG DẪN 
 

Những Nguyên tắc Đắnh giắ vằ Chắm điểm – Cắc Đ̣ắnh giắ Tích lũy/Cắc Kỳ thi 
 

Những Hướng dẫn cho các Kỳ thi Cuối hoặc Cắc Đánh giá Khóă học Tích lũy (Các Khóă học Tín 
chi ̉Cắp Trung học Phỏ thông được Dặy ở Cấp Trung học Cơ sở hoặc Trung học Phổ thông) 

 
Cắc kỳ thi cuối khóă/cắc đánh giá khóă học tích lũy trong các khóă học tín chỉ cắp trung 
học phỏ thông ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông được điều chỉnh thêo các 
yêu cầu său đây: 

I. Cắc kỳ thi/ cắc đánh giá khóă học tích lũy được khuyến nghị trong tất cả các 
môn học.  Những đánh giá tích lũy này có thể được đưă ră trước tuần thi cuối 
kỳ được chỉ định cho các trường trung học phỏ thông. Các kỳ thi cho ở cấp 
trung học cơ sở có thể được đưă ră thêo lịch sửă đổi khi được viên hiệu 
trưởng cho là phù hợp.             

II. Cắc kỳ thi/ cắc đánh giá khóă học tích lũy có thể băo gồm (nhưng không giới 
hạn): những quan sát, những thí nghiệm, cắc bài tiểu luận, cắc đánh giá đơn vị, 
cắc tác phẩm nghệ thuật, biểu diễn, kiến thức dựă trên vấn đề, những sản phẳm 
đă phương tiện, kiểm tră bằng miệng/ trả lời bằng lời nói, thảo luận, cắc thuyết 
trình, những câu hỏi và cắc bằi thử nghiệm, và đỉnh căo các hoạt động hoặc 
những dự án.             

 
III. Bài kiểm tră cuối cùng chiếm 10 phần trăm củă điểm cuối cùng của khóa 

học.        Các kỳ thi/ cắc đánh giá khóă học tích lũy sẽ được xây dựng để 
phản ánh nội dung khóă học và cắc mục tiêu củă mỗi lớp.       

IV. Miễn trừ Tiêu chuẳn: Tất cả các học sinh có chữ điểm trung bình "Â" 
trong khóă học vằo kỳ thi cuối cùng sễ được miễn lằm các bài kiểm tră 
cuối cùng/ cắc đánh giá khóă học tích lũy.         

A. Cắc học sinh được miễn thi cuối kỳ/ cắc đánh giá khóă học tích lũy 
sẽ không nhận được mo ̣ t điểm cho kiểm tră cuối cùng trong thẻ báo 
cáo củă họ. 

B. Điểm cuối cùng củă một học sinh được miễn sẽ được xác định bằng 
cách lấy trung bình các điểm từ chỉ học kỳ thứ nhất và thứ hăi. 

C. Tất cả cắc học sinh được miễn trừ dựă trên cắc điểm sẽ được phép 
thực hiê ̣n bài kiểm tră cuối cùng nếu họ chọn thế; tuy nhiên, nếu học 
sinh chọn làm bài kiểm tră cuối cùng, điểm thi cuối kỳ sẽ được tính 
vào điểm cuối cùng cho lớp của học sinh. 

V. Miễn SOL Cắc học sinh ghi dănh vào các khóă học có mo ̣ t bài kiểm tră Kết 
thúc Khóă học (EOC) Tiêu chuẩn Học tập (SOL) cũng có thể được miễn thi 
dựă trên thành tích củă họ trong bài kiểm tră EOC SOL.             
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A. Để được miễn kỳ thi, học sinh phải đă ̣ u bài kiểm tră EOC SOL ở mức 
độ thành thạo.      

B. Nếu một học sinh đă ̣u kiểm tră SOL ở cấp mức nâng căo, học sinh đó 
sẽ tự đo ̣ ng nhận được điểm “Â/100” cho điểm củă kỳ thi cuối cùng.      

C. Tuy nhiên, nếu một học sinh đă ̣u bài kiểm EOC SOL và chọn làm bài 
kiểm tră cuối cùng, điểm của bằi thi cuối cùng sẽ được tính vào điểm 
cuối cùng cho lớp của học sinh. 

D. Nếu một học sinh được miễn cho lằm mo ̣ t bằi thi, họ có thể 
được miễn cho giăi đoạn kiểm tră, nếu họ trình một giắy ghi 
chếp từ phụ huynh củă họ. 

E. Cắc học sinh trong diê ̣n không phẳi thực hiê ̣n bằi kiểm tra EOC 
SOL để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp cho loại bằng tốt nghiệp 
đã được xác định củă họ và phụ huynh của họ yêu cầu họ thực 
hiê ̣n bài kiểm tră EOC SOL, không ho ̣ i đủ điều kiện để được 
miễn trừ kiểm tră SOL, nhưng vẫn ho ̣ i đủ điều kiện hưởng miễn 
trừ theo mức tiêu chuẩn.     

VI. Miễn trừ Tùy ý: Có hiệu lực trong năm học 2018-19, cắc viên hiệu trưởng hoặc 
người được ủy nhiê ̣m củă họ có toàn quyền, đối với các khóă học mằ miễn trừ 
cho SOL có thể thực hiê ̣n được, cho phép tạo ră các đánh giá thăy thế cho sự miễn 
trừ. Các đánh giá thăy thế để được miễn phải nhất quán về nội dung và mức độ 
khó trong các phần mục củă khóă học.             

VII. Xem xết cho các kỳ thi/cắc đánh giá khóă học tích lũy sẽ được giới hạn tối 
thiểu là hăi ngày và tối đă là năm ngày.              

VIII. Viên điều hằnh củă trường giắm sắt cho lĩnh vực môn học sễ xem xết vằ phê 
duyệt tất cả các bằi thi/ cắc đánh giá khóă học tích lũy trước khi dùng.             

IX. Các kỳ thi/ cắc đánh giá khóă học tích lũy được đưă ră tại các trường 
trung học phỏ thông sẽ phẳi phù hợp với lịch thi được phắt hằnh của 
trường và cắc học sinh sẽ được cho về nhà khi hoàn thành kỳ thi. Cắc học 
sinh sẽ được yêu cầu đến trường chỉ khi họ có một kỳ thi thêo lịch trình.     

X. Cắc học sinh trung học cơ sở làm bài kiểm tră tại một trường trung học 
phỏ thông, sẽ trở lại trường trung học cơ sở của họ sau khi hoàn thành 
bài kiểm tră của họ. 

A. Các bằi thi/ cắc đánh giá khóă học tích lũy được đưă ră tại 
các trường trung học cơ sở sẽ được cho ră thêo một lịch 
trình được xác định bởi viên hiệu trưởng.      

B. Thời giăn phù hợp cho bằi đánh giá được hoàn thành sễ phẳi 
cần được xêm xét trong quá trình phắt triển lịch trình.     
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XI. Lịch kỳ thi củă từng trường sẽ được thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả. Kỳ 
thi bù lặi/cắc  đánh giá khóă học tích lũy chỉ được cho phép với sự chấp thuận 
hành chính ở mỗi trường.       

 
XII. Cắc điểm kiểm tră sẽ được ghi vào thẻ báo cáo.              

 
XIII. Nếu một học sinh từ chối làm bài kiểm tră cuối khóă hoặc hoàn thành một 

đánh giá khóă học tích lũy, điểm số 0,00 sẽ được ghi lằ điểm bằi kiểm tră..              
 

Viên Phó Tỏng Giám đốc Bo ̣  Học sinh Học tập và Giẳi trình (hoặc viên được ủy 
nhiê ̣m) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Quy định nằy vằ chính sắch liên quan sễ phẳi được xem xết lặi ít nhắt mõi 5 năm vằ 
được sửă đỏi khi cằn thiết. 
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