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UW IN THE 
HIGH SCHOOL 
I-access ang Iyong mga Marka sa UW at 
Ilipat ang Iyong mga Credit sa UW

Congratulations!
Ngayong natapos mo na, o halos tapos ka na, sa isang kurso ng UW sa pamamagitan ng UW 
in the High School (UWHS, o UW sa Mataas na Paaralan), magplano nang maaga sa kung 
paano i-access ang iyong mga marka, magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyong mga 
ginawa sa kurso sa mga aplikasyon sa kolehiyo at ilipat ang iyong mga credit sa UW sa ibang 
kolehiyo o unibersidad.

Tingnan ang iyong huling marka sa kurso sa UW.
Kapag tapos na ang iyong kurso sa UW, i-access ang iyong huling marka sa UW sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong di-opisyal 
na transcript (o akademikong record) online. Hindi nire-record ang iyong huling marka sa iyong transcript sa UW hanggang isumite 
ito ng iyong guro sa UW. Hanggang sa oras na iyon, makikita ang "X" sa iyong transcript para iyong huling marka sa kurso, na 
placeholder lamang hanggang i-record ang huling marka.

Magtatapos at dadalo sa UW sa susunod na taon?
Wala ka ng dapat gawin! Ang iyong ginawa sa kurso sa pamamagitan ng UWHS ay bahagi na ng iyong record sa UW. Nasa transcript 
mo sa UW ang iyong marka at mga credit at bibilangin ito bilang bahagi ng mga kinakailangan para magtapos sa UW.

Magtatapos at dadalo sa ibang kolehiyo o unibersidad sa susunod na taon?
Kailangan mong humiling ng paglipat ng iyong mga credit sa UW sa iyong kolehiyo o unibersidad. Kailangan mong magpadala ng 
isang opisyal na transcript ng UW. Ang mga opisyal na transcript ay maaari lamang i-order online. Tiyaking naka-post ang iyong 
marka sa UW bago humiling ng transcript.

Nag-a-apply para makapasok sa kolehiyo sa hinaharap?
Subaybayan ang iyong impormasyon sa kurso sa UW. Magiging mas madali ang pagkumpleto ng mga aplikasyon sa kolehiyo, kung 
saan kadalasang kailangan mong ilista ang iyong mga dating ginawang kurso sa kolehiyo, kapag alam mo kung aling mga kurso ng 
UW ang natapos mo at ang iyong mga huling marka sa UW.

Paano kung magiging mababa ang iyong marka sa UW? 
Kung nag-aalala kang makatanggap ng mababang marka sa iyong kurso sa UW, may opsyon kang mag-withdraw mula sa kurso, 
na nangangahulugang hindi ka na naka-enroll sa kurso. Walang mga marka o credit ang lalabas sa iyong transcript sa UW. Walang 
mga refund para sa pag-withdraw mula sa kurso. May opsyon ka ring baguhin ang iyong marka sa UW mula sa mga numero sa 
Satisfactory (Katanggap-tanggap), na hindi bibilangin sa iyong UW Grade Point Average.

Tuklasin ang website na ito para sa higit pang impormasyon sa mga transcript, paglipat ng credit, pag-withdraw, at mga patakaran sa 
marka o mag-email sa aming opisina sa uwhs@uw.edu.
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