
IQD-RB 

1 của 4 

QUY LUẬT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

Mục Liên Quan:  IQA-RA, IQB ‑RA, IQD, IQD-RB, JEE 
Văn Phòng Trách Nhiệm: Office of Teaching, Learning, and Schools 

Điều Kiện Học Tập Cho Các Học Sinh Trung Học Cấp II Tham Gia 
Các Môn Thể Thao Liên Trường  

I. MỤC TIÊU 

Để phân định các hướng dẫn đủ điều kiện về học tập trên toàn hệ thống cho những học sinh 
trung học cấp II mà tham gia vào các môn thể thao liên trường 

II. BỐI CẢNH

Quy định này sẽ tiêu chuẩn hóa các thủ tục đủ điều kiện học tập được sử dụng các học sinh 
trung học cấp II mà chọn tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoại khóa có thu nhập thể thao 
nào như được liệt kê trong Negotiated Agreement Between Montgomery County Education 
Association và Board of Education of Montgomery County.  Ngoài ra, có một kỳ vọng rằng 
sẽ có các hoạt động phi thể thao khác với việc ghi danh mở rộng tại tất cả các trường trung 
học cấp III của Montgomery County Public Schools (MCPS), do đó tạo cơ hội tham gia 
cho tất cả học sinh bất kể đủ điều kiện học tập. 

III. ĐỊNH NGHĨA

A. Các hoạt động thể thao bắt buộc việc đủ điều kiện học tập được định nghĩa là những 
hoạt động được liệt kê là đủ điều kiện nhận trợ cấp thể thao trong Thỏa thuận giữa 
Hiệp hội Giáo dục Quận Montgomery và Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery. 

B. Điểm Trung bình 2.0 là điểm trung bình tối thiểu cho tất cả các lớp học mà học sinh 
đã được xếp trong chu kỳ chấm điểm trước. Đó không phải là Điểm Trung Bình 
toàn thể của học sinh (GPA). 

C. Điểm Rớt là bất kỳ điểm nào mà cho biết trình độ thành tích không thể chấp nhận 
được, bao gồm E và NC. 

D. Khoảng thời gian đủ điều kiện là khoảng thời gian kể từ ngày sổ học bạ được phát 
hành và duy trì cho đến ngày sổ học bạ tiếp theo được phát hành. 
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IV. PHƯƠNG THỨC 
 

A. Đủ Điều Kiện 
 

1. Học sinh mà có điểm trung bình 2.0 với không quá một điểm rớt trong chu 
kỳ chấm điểm trước sẽ đủ điều kiện về học vấn để tham gia hay thực tập 
trong thời kỳ chấm điểm kế. Các tiêu chuẩn về việc đủ điều kiện có hiệu lực 
kể từ chu kỳ chấm điểm thứ hai của học sinh ở trường trung học cấp II, như 
được xác định bởi điểm trung bình của chu kỳ chấm điểm cho chu kỳ chấm 
điểm đầu tiên của trường trung học cấp II.  

 
Một khóa học nhiều giờ được coi là một môn học. Khi tính điểm trung bình 
của chu kỳ chấm điểm, điểm khóa học nhiều giờ sẽ được tính một lần cho 
mỗi giờ khóa học được cung cấp; ví dụ: nếu khóa học là một khóa học ba 
giờ, điểm phải được tính ba lần khi xác định điểm trung bình của chu kỳ 
chấm điểm. Tuy nhiên, điểm chữ cái cho một khóa học nhiều giờ sẽ chỉ xuất 
hiện một lần trên sổ học bạ. 

 
2. Các điểm được báo cáo là không hoàn tất vì lý do vắng mặt hợp pháp sẽ 

được xem là điểm đậu cho đến khi thay đổi.  Các điểm chưa hoàn tất mà 
không đổi thành điểm đậu trong vòng 10 ngày học sau khi học bạ được phát 
hành sẽ bị xem là điểm rớt vì mục đích đủ điều kiện cho đến khi chúng được 
thay đổi. 

 
3. Học Sinh Rút Khỏi Khóa Học 
 

a) Học sinh có thể rút khỏi một khóa học sau 25 ngày hoặc ít hơn mà 
không bị phạt hoặc bị ghi vào hồ sơ. 

 
b) Khi một học sinh rút khỏi một khóa học sau ngày thứ 25, học sinh 

sẽ được điểm tại thời điểm rút khỏi khóa học, và điểm đó sẽ được 
tính vào điểm trung bình của chu kỳ chấm điểm chỉ cho mục đích 
đủ điều kiện học tập. 

 
4. Khi học sinh rút khỏi trường trung học cấp II MCPS sau 25 ngày kể từ chu 

kỳ chấm điểm, điểm học sinh đã đạt được tại thời điểm rút đi sẽ được sử 
dụng để xác định tính đủ điều kiện học tập cho mùa thể thao tiếp theo.  

 
5. Khi một học sinh chuyển từ một trường trung học cấp II MCPS sang một 

trường không là MCPS và sau đó trở lại MCPS, điểm từ trường không là 
MCPS sẽ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện học tập, miễn là học 
sinh đã theo học tại trường không là MCPS ít nhất trọn vẹn một chu kỳ 
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chấm điểm.  Nếu học sinh chưa hoàn thành ít nhất một chu kỳ chấm điểm 
tại trường không là MCPS, điểm của trường MCPS cuối cùng mà học sinh 
đã theo học sẽ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện. 

 
6. Vào ngày mà sổ học bạ được phát, mỗi chuyên gia hoặc huấn luyện viên 

điền kinh sẽ xác minh tính đủ điều kiện của học sinh. 
 
7. Học sinh trung học cấp II không duy trì điểm trung bình 2.0 với không quá 

một điểm trượt trong chu kỳ chấm điểm cuối cùng (thứ tư) sẽ không đủ điều 
kiện vào mùa thu.  Học sinh có thể học lại các môn bị rớt tại trường hè; tuy 
nhiên, nếu một khóa học bị rớt không được cung cấp trong khóa học mùa 
hè, học sinh sẽ được phép học một khóa học khác trong cùng môn học, nếu 
có.  Nếu một khóa học như vậy không có sẵn, học sinh và nhân viên cố vấn 
của học sinh sẽ quyết định một khóa học và/hay môn học thay thế.  Điểm 
học khóa mùa hè sẽ thay thế điểm thấp nhất của môn học trước đó và được 
tính vào điểm để xác định điểm trung bình tối thiểu 2.0 cho việc tham gia. 

 
B. Ngoại lệ 

 
1. Những học sinh vào trường trung học cấp II MCPS lần đầu tiên sẽ tự động 

đủ điều kiện về học tập cho chu kỳ chấm điểm mà em ghi danh.  Tính đủ 
điều kiện được xác định khi kết thúc mỗi giai đoạn chấm điểm sau đó, như 
được quy định trong phần IV.A.1.  

 
2. Một thẩm định không thỏa mãn trong một khóa học không tín chỉ không 

được xem là không đủ điều kiện cho học sinh. 
 

3. Học sinh ở trường trung học cấp II không đủ điều kiện học tập có thể thỉnh 
cầu với huấn luyện viên không dưới hai tuần sau khi phát phiếu điểm để 
được phục hồi trong một hoạt động nếu các em có bằng chứng về sự tiến bộ 
trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện.  Hiệu trưởng trường trung 
học cấp II sẽ làm quyết định cuối cùng về tính đủ điều kiện của học sinh 
trung học cấp II. 

 
C. Trách nhiệm của Trường học Địa phương 

 
1. Nhân viên trường học nên thông báo bằng văn bản cho học sinh và phụ 

huynh một danh sách các cơ hội cho tất cả học sinh tham gia vào các hoạt 
động ngoại khóa, bao gồm thể thao liên trường. 

 
2. Các trường học nên có nhiều hoạt động để giới thiệu học sinh tham gia để 

giúp học sinh duy trì hoặc lấy lại tư cách đủ điều kiện học tập trong các môn 
thể thao liên trường, bao gồm hợp đồng, chương trình dạy kèm, chương 
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trình cố vấn và giám sát, lớp hỗ trợ học tập và tư vấn, phòng học trong hoặc 
sau giờ học, chương trình tiếp cận cộng đồng, và/hay các chương trình khác. 

 
3. Nhân viên trường cần phát triển kỹ thuật để thẩm định hiệu quả của các 

chương trình hỗ trợ. 
 
 
Nguồn Liên Quan:  Code of Maryland Regulations §§13A.06.03.01 and .02 
 
Lịch sử Quy luật:  Quy Luật Mới, Ngày 18 tháng 12, 1996; sửa lại Ngày 21 tháng 6, 2006; sửa lại Ngày 23 tháng 2, 2007; sửa lại 
Ngày 8 tháng 10, 2021. 


