
 

 

Yêu Cầu Xóa Bỏ Các Khóa Học Cấp  
Trung Học Phổ Thông Được Hoàn Thành Lúc ở Trung Học Cơ Sở 

 

Trong sự phù  hợp với qùy định của tiểù bang Virginia, Qùy định 661-2, Mục VII, cù̉a PWCS (Hê ̣  Trươ ng Co ng Qùa ̣ n Princê 

William) cho phép các phụ̀ hùynh cù̉a các học sinh va o thơ i điểm ở trùng học cơ sở tham gia học các khóa học có giá trị tín chỉ 

cáp trùng học phỏ tho ng để yêu cầù điểm khóa học được xóa bỏ từ bảng điểm trung học phỏ tho ng của họ va  kho ng đạt được 

tín chỉ trung học phỏ tho ng cho các khóa học đó. Các hướng dẫn và thủ tục xoá bỏ điểm cho các khóa học cáp trùng học phỏ 

tho ng được hoa n tha nh va o thơ i điểm trùng học cơ sở có sãn qùa liê n lạc với trươ ng học cù̉a con qùý vị. Nếu học sinh muốn 

xóa bỏ điểm cho một khóa học được hoa n tha nh va o cáp lớp bảy - hãy nộp đơn va o thơ i điểm kho ng trễ hơn nga y thứ Hai sau 

khi hoàn thành chương trình học hê  thêo saù na m học lớp tám của học sinh. Nếu học sinh muốn xóa bỏ điểm cho một khóa học 

được hoa n tha nh trong lớp tám - hãy nộp va o thơ i điểm kho ng trễ hơn nga y thứ Hai saù khi hoàn thành chương trình học hê  

thêo saù na m học lớp chín của học sinh. Các yêu cầu có thể không được nộp trước khi hoàn thành khóa học. Thông tin dưới đây 

phải được hoa n tha nh, in ra va  nộp cho viên hiệù trưởng phù  hợp. Khi nhận được, nhân viên nhà trường sẽ xóa bỏ điểm cho 

khóa học được chỉ ra từ bảng điểm của học sinh. 

Tên Gọi:  
Tên Lót: 
Họ:  

Giới tính:  Nữ☐   Nam☐ 
Địa chỉ Nhà:           
Sáu chữ số Xác nhận Học sinh của PWCS:    
Cấp Lớp Hiện Tại:    Viên Tư vấn Hiện tại:   
Trường Trung học Phổ thông Học sinh Kế hoạch để Tham dự hoặc Tham dự:   
_________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Các Khóa học Tham gia trong PWCS 
 

Trường Trung học Cơ sở nơi Tham gia Khóa học:   
Khóa học bạn muốn Xóa:      Điểm Đạt được trong Khóa học:   
Lý Do Yêu Cầu:   
Trường Trung học Cơ sở nơi Tham gia Khóa học:   
Khóa học bạn muốn Xóa:   
Điểm Đạt được trong Khóa học:   
Lý Do Yêu Cầu:   
_________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Khóa học Tham gia Ngoài PWCS 
 

Trường nơi Tham gia Khóa học:   
Khóa học bạn muốn Xóa:     Điểm Đạt được trong Khóa học:   
Lý Do Yêu Cầu:   
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ ____________________________________ Ngày: ___________________________________ 
 
 

 Nếu được hoàn thành sau năm học cấp 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 năm học cấp lớp sáu hoặc lớp bảy của học sinh, hãy nộp mẫu đơn này 
đến hiệu trưởng trường trung học cơ sở của hoc̣ sinh. 


