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Học sinh được nhận tín chỉ trung học cho bất cứ giáo trình đại học nào đã hoàn tất tốt đẹp (xem MCPS Regulation ISB-RA, High School Graduation
Requirements). Tín chỉ được phản ảnh trên học bạ trung học cấp III, cho phép học sinh đạt được tín chỉ cấp độ cao hơn mà có thể ảnh hưởng tích cực
đến điểm trung bình có trọng số (WGPA) và giúp đạt được tín chỉ trung học cấp III cần thiết để tốt nghiệp. Việc ghi tín chỉ trên học bạ trung học cấp III sẽ
là tự động nếu giáo trình được lấy tại Montgomery College. Tất cả các việc ghi tín chỉ khác sẽ phải qua nhân viên quản thủ hồ sơ của trường trung học
một khi học sinh nạp bản sao học bạ chính thức của trường đại học. Nếu các học sinh không muốn nhận tín chỉ trung học cấp III cho các lớp học đại
học, các học sinh phải hoàn tất Phần I, II, và III dưới đây trước khi gởi đơn này lại cho Phụ Tá Chương Trình Ghi Danh Đôi (Dual Enrollment Program
Assistant - DEPA). Nếu không, các học sinh chỉ cần hoàn tất Phần I, ký tên tắt ở cuối trang và gởi đơn lại cho thầy cố vấn. Tất cả các quyết định liên quan
đến tín chỉ đôi phải được thực hiện trong quá trình xếp đặt lớp học. Các quyết định là quyết định cuối cùng và sẽ dựa trên phần được hoàn tất dưới đây.

PHẦN I: THÔNG TIN HỌC SINH
Tên Học Sinh_________________________________________________ Số MCPS ID có 6 Số của Học sinh___ ___ ___ ___ ___ ___
Trung Học Cấp III_ _______________________________________________________________________________ Lớp _____
Niên Học____________________________________________ Học Kỳ (Đánh Dấu Một):

o Mùa Thu o Mùa Đông

o Mùa Xuân

PHẦN II: CHO PHÉP
Bằng cách ký tên dưới đây, chúng tôi chọn không chấp nhận tín chỉ đôi (tín chỉ trung học và đại học) cho các giáo trình đại học liệt kê
dưới đây. Chúng tôi hiểu là khi từ chối cho phép dùng tín chỉ đôi, các giáo trình đại học đã hoàn tất trong năm nay sẽ không hiện ra
trên sổ học bạ của trường trung học cấp III và sẽ không được tính cho tín chỉ cấp độ cao hơn vào GPA của em học sinh, cũng không
được tính vào các điều kiện tốt nghiệp trung học cấp III. Chúng tôi hiểu thêm rằng những thay đổi không thể được thực hiện khi mẫu
đơn đã được ký và nộp.
Chúng tôi đã thảo luận về lựa chọn này với thầy cố vấn của học sinh vào_____/_____/______.
#

Chỉ liệt kê các Giáo Trình Đại Học mà học sinh KHÔNG
muốn nhận tín chỉ đôi trong phần này.

Tín Chỉ Đôi

1

Không

2

Không

3

Không

4

Không

5

Không

Học Sinh
Ký Tên Tắt

Thầy Cố Vấn
Ký Tên Tắt

PHẦN III: CHỮ KÝ (Phần này chỉ cần được hoàn tất nếu học sinh từ chối tín chỉ đôi cho các lớp học kể trên, nếu không học sinh và
thầy cố vấn ký tên tắt dưới đây.)
Chữ Ký Học Sinh________________________________________________________________________ Ngày_____/_____/______
Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ_ _______________________________________________________________Ngày_____/_____/______
Tên Viết Chữ In của Thầy Cố Vấn_ ______________________________________________________________________________
Chữ Ký Thầy Cố Vấn_ ____________________________________________________________________Ngày_____/_____/______
Tên Viết Chữ In Của DEPA_____________________________________________________________________________________
Chữ Ký của DEPA________________________________________________________________________Ngày_____/_____/______
Tên Viết Chữ In Hiệu Trưởng___________________________________________________________________________________
Chữ Ký Hiệu Trưởng______________________________________________________________________Ngày_____/_____/______
HAY
______/______
(Học Sinh/Thầy Cố Vấn Ký Tên Tắt)

Thông tin đã được thảo luận. Học sinh được liệt kê ở trên sẽ không bỏ qua cơ hội tín chỉ đôi này.
(Thầy cố vấn phải gởi trả lại mẫu đơn đã hoàn tất cho DEPA)

HƯỚNG DẪN DEPA: Vào trương mục Google MCPS và xem các hướng dẫn tại https://tinyurl.com/MCPS-DC-Refusal.

