
 

  

 

Kính thưa Các Gia Đình Phụ Huynh Học Sinh DCPS thân mến, 

 

Hệ Trường Công Lập DC (DCPS) cam kết xây dựng một nền giáo dục công lập trong đó mỗi trẻ em cảm thấy được yêu thương, thử thách, 

và chuẩn bị để có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và phát triển trong cuộc sống.  Như một phần của những cố gắng không ngừng của 

chúng tôi để bảo đảm rằng mỗi học sinh với tiềm năng tốt nghiệp năm 2018 đều sẵn sàng để nhận bằng tốt nghiệp, Hệ Trường Công Lập 

DC đang tổ chức các buổi hội chợ tài nguyên dành cho các học sinh và gia đình tại mỗi trường trung học phổ thông cấp Ba, để xem qua 

học bạ của học sinh và bảo đảm rằng mỗi học sinh và gia đình đều biết được đường hướng tốt nghiệp của các em. 

 

Thị Trưởng Muriel Bowser, Tổng Quản Trị Lâm Thời Tiến Sĩ Amanda Alexander, và Phó Thị Trưởng Lâm Thời Ahnna Smith, đang tập 

hợp các cơ quan và các tổ chức phi lợi nhuận để tổ chức các buổi hội chợ tài nguyên tại các trường trung học phổ thông cấp 3. Các buổi 

hội chợ tài nguyên sẽ cung cấp thông tin về việc làm mùa hè, nhà ở, chăm sóc trẻ em, chuyên chở và các dịch vụ khác của thành phố có 

sẵn cho các học sinh và gia đình.  Các buổi hội chợ sẽ diễn ra tại các địa điểm và ngày giờ sau đây: 

 

o Trường Phổ Thông Cấp 3 Wilson: Ngày 2 tháng Ba, từ 3 giờ 30 trưa đến 5 giờ 30 chiều 

o Trường Phổ Thông Cấp 3 Dunbar: Ngày 7 tháng Ba, từ 3 giờ 30 trưa đến 5 giờ 30 chiều 

o Trường Phổ Thông Cấp 3 H.D. Woodson: Ngày 9 tháng Ba, từ 3 giờ 30 trưa đến 5 giờ 30 chiều 

o Trường Phổ Thông Cấp 3 Coolidge: Ngày 14 tháng Ba, từ 3 giờ 30 trưa đến 5 giờ 30 chiều 

o Trường Phổ Thông Cấp 3 Anacostia: Ngày 16 tháng Ba, từ 3 giờ 30 trưa đến 5 giờ 30 chiều 

o Trường Phổ Thông Cấp 3 Eastern: Ngày 21 tháng Ba, từ 3 giờ 30 trưa đến 5 giờ 30 chiều 

o Trường Phổ Thông Cấp 3 Cardozo: Ngày 23 tháng Ba, từ 3 giờ 30 trưa đến 5 giờ 30 chiều 

Để trả lời các câu hỏi liên quan đến các chính sách chấm điểm và điểm danh của niên khóa 2017-2018, xin đọc tài liệu Các Câu 

Thường Hỏi của Các Gia Đình về Điểm Danh, Chấm Điểm và Phục Hồi Tín Chỉ của Trường Cấp Ba 2018 (2018 High School 

Attendance, Grading, and Credit Recovery FAQ For Families) có sẵn tại https://dcps.dc.gov/graduation.  Tài liệu này có những thông 

tin quan trọng, gồm cả tiến trình học sinh và gia đình có thể khiếu nại (kháng cáo) do bị giảm điểm hoặc bị điểm rớt vì lý do vắng mặt 

không phép (nhiều lần) từ Học kỳ 2.  Xin lưu ý để quý vị rõ hơn, DCPS đã gia hạn thời gian nộp đơn khiếu nại do bị giảm điểm hoặc bị 

điểm rớt do vắng mặt (nhiều lần) tới ngày Thứ Sáu, 3 tháng Chín.  Mẫu đơn khiếu nại (kháng cáo) đã cập nhật có trên mạng tại 

https://dcps.dc.gov/graduation.  

Như một phần của việc xác minh tốt nghiệp, DCPS đang duyệt xét lại tất cả các học bạ của học sinh chuẩn bị tốt nghiệp.  Khi việc duyệt 

xét các học bạ hoàn tất, mỗi trường học sẽ chắn chắn là các học sinh và gia đình nhận được thông báo về tình trạng tốt nghiệp của học 

sinh.  Nếu học sinh tốt nghiệp năm 2018 và chưa gặp cố vấn trường để biết tình trạng tốt nghiệp, xin liên lạc với cố vấn trường học của 

em.  

Khi chúng tôi đến gần cuối năm học, chúng tôi sẽ tiếp tục minh bạch về sự tiến bộ của chúng tôi để mỗi học sinh, gia đình và thành viên 

cộng đồng tin tưởng rằng những học sinh tốt nghiệp của chúng tôi đang chuẩn bị cho đại học, ngành nghề và cuộc sống. Với điều đó, 

DCPS đang cung cấp một bản cập nhật giữa năm về tỷ lệ học sinh cấp 3 của DCPS đang theo đúng hướng và không đúng hướng để tốt 

nghiệp trong tháng Sáu hoặc tháng Tám 2018.  Xin vào trang mạng https://dcps.dc.gov/graduation để biết các dữ kiện tốt nghiệp. 

Với sự trân trọng và chân thành cám ơn quý vị,  

 
Tiến Sĩ Wanda H. Legrand, Ed.D. 

Phó Tổng Quản Trị, Phát triển Học vấn Xúc cảm Giao tế Xã hội 

(Deputy Chancellor, Social Emotional Academic Development) 
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