
Đính kèm I 

Quy định 665-1 

 

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP PRINCE WILLIAM 

MANASSAS, VIRGINIA 
 
 

THÔNG BÁO TỪ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN VỀ KHẢ 

NĂNG HỌC SINH PHẢI LƯU BAN 

 

Ngày: _____________________________ 

 

Kính gửi __________________________: 

 

Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) cam kết sự thành công của mỗi học sinh trong cộng 

đồng của chúng tôi. Khi các em học sinh cố gắng để có sự tiến bộ đủ trong học tập trong một năm học, tất cả 

chúng tôi phải làm việc cùng nhau để giúp xác định những hành động mà chúng tôi có thể thực hiện để đảm bảo 

sự thành công của các em. Quy định 665-1 yêu cầu chúng tôi thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về khả 

năng con của họ có thể phải lưu ban ở cấp lớp hiện tại trong năm học tiếp theo. 

 

Chúng tôi đã kiểm tra sự tiến bộ của ____________________________________________trong mối quan hệ 

với tiềm năng của em và các kỳ vọng ở cấp lớp của Khu Học Chánh và đã xác định rằng có lý do để lo ngại. Có 

lẽ điều tốt nhất cho _____________________________là ở lại lớp __________________ thêm một năm nữa. 

 

Triết lý của khu học chánh PWCS là học sinh không thể tự động lên lớp. Các kỹ năng về đọc và toán của học 

sinh sẽ là các yếu tố chính để đưa ra quyết định về việc học sinh đó được lên lớp hay lưu ban. Ngoài ra, thói 

quen làm việc, kỹ năng giao tiếp, khả năng của học sinh và mức độ trưởng thành sẽ được xem xét. 

 

Nếu có đủ tiến bộ trong học kỳ tiếp theo, hội đồng đánh giá lưu ban nhà trường sẽ cân nhắc việc cho ________ 

được lên lớp. 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn gặp trực tiếp để thảo luận về tình hình học tập của con quý vị. 

 

Trân trọng, 

 

_________________________ 

Chữ Ký của Giáo Viên 

 

_________________________ 

Chữ Ký của Hiệu Trưởng 

 

_________________________ 

Tên trường học 

 


