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ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA HỌC SINH VÀ BÁO CÁO  
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và Đơn vị dịch vụ cư trú với người bản xứ, 
 
Vui lòng xem bảng điểm trung bình năm 2017 của học sinh được cập nhật cho đến hiện tại, và báo cáo kết 
thúc học kỳ 1 được đính kèm. Nhà trường sẽ công bố báo cáo của học sinh lớp 10 và 11 vào mỗi tháng 6 
và tháng 12. Học sinh lớp 12 nhận báo cáo giữa năm học và cuối năm để tham khảo.  
 
Tất cả các môn học ở Lớp 10 được đánh giá theo các tiêu chuẩn của Chương trình Học tập Victoria. Tuy 
nhiên, học sinh cũng sẽ được điểm S hoặc N cho môn học dựa trên việc đánh giá các em có hoàn thành 
thỏa đáng bài tập đánh giá được quy định và đáp ứng được yêu cầu của Chính sách Chuyên cần của 
Trường. Thang điểm Chương trình Học tập Victoria được xác định như sau: 
A: Cao hơn tiêu chuẩn nên có 12 tháng trở lên. 
B: Cao hơn tiêu chuẩn nên có 6 tháng đến 12 tháng 
C: Ở tiêu chuẩn nên có  
D: Dưới tiêu chuẩn nên có 18 tháng 
E: Dưới tiêu chuẩn nên có từ 18 tháng trở lên. 
 
Bài tập đánh giá Lớp 10 và 11 và Bài tập Đánh giá ở Trường lớp 12 được phân loại theo thang điểm sau: 
VH: 85 đến 100 (RẤT CAO) 
H: 75 đến 84 (CAO) 
M: 61 đến 74 (TRUNG BÌNH) 
L: 53 đến 60 (THẤP) 
VL: 45 đến 52 (RẤT THẤP) 
NS: 0 đến 44 (CHƯA THỎA ĐÁNG: bài tập đánh giá cho thấy chưa đủ kiến thức; cần làm bài phạt hoặc 
bài tập phụ thêm). 
NA: Học sinh không nộp bài tập đánh giá. 
S*: Bài tập đánh giá đã được sửa chữa. 
 
Để hỗ trợ học sinh và việc học của các em, nhà trường cũng có các báo cáo tiến độ học tập thường xuyên. 
Chúng được công bố giữa và cuối khóa học, và có sẵn trên trực tuyến thông qua COMPASS. GPA (điểm 
trung bình) cung cấp cho học sinh và phụ huynh cái nhìn tổng thể về tình hình học tập của các em tại các 
thời điểm chiến lược trong học kì. Mỗi môn học được tính trên thang điểm 4 và học sinh được kỳ vọng sẽ 
duy trì mức điểm trung bình là 2. GPA được tính bằng cách sử dụng các tiêu chí đánh giá về 'Hành vi học 
tập', ‘Bài tập ở lớp’, 'Bài tập về nhà' và 'Chất lượng bài tập’. Các tiêu chí được đính kèm để cung cấp 
thông tin cho quý vị. 
 
Tại Trường Trung học Box Hill, chương trình học sẽ được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp 
và tận tâm. Họ hỗ trợ học sinh để đạt được kiến thức, và giúp các em tự tin và độc lập hơn. Câu lạc bộ 
Sinh viên Quốc tế sẽ được tổ chức sau giờ học vào các ngày thứ 4 tại Thư viện. Việc chuyên cần là bắt 
buộc đối với học sinh lớp 10 và 11. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học sinh nhận được sự hỗ trợ thêm 
trong việc học tập của các em. Có các cố vấn cộng đồng tình nguyện giúp học sinh luyện nói tiếng Anh 
cùng. Học sinh cũng được khuyến khích tham dự các Buổi Học dự bị tổ chức vào các ngày thứ 4 từ 7.45 
sáng đến 8.45 sáng. Những khóa học này là cơ hội để học sinh có được sự giúp đỡ nhằm đạt được mục 
tiêu học tập của các em - bữa sáng bánh nướng xốp sẽ được phục vụ! 
 
Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với chúng tôi qua COMPASS về bất cứ vấn đề gì liên quan đến sức 
khỏe và tiến độ học tập của các em.  
 
Trân trọng, 
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Điều phối viên Học sinh Quốc tế  Trợ lý Hiệu trưởng (Học tập) 
 


