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UW TẠI 
TRƯỜNG TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG 
Truy Cập Điểm Số UW và 
Chuyển Tín Chỉ UW

Xin chúc mừng!
Bây giờ, em đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành khóa học UW thông qua UW tại Trường Trung 
Học Phổ Thông (UWHS), hãy lên kế hoạch trước về cách truy cập điểm số của em, cách chia sẻ 
thông tin về các môn học của em trong đơn đăng ký vào đại học/cao đẳng và cách chuyển tín 
chỉ UW của em sang một trường cao đẳng hoặc đại học khác.

Kiểm tra điểm khóa học UW cuối cùng của em.
Sau khi khóa học UW của em kết thúc, hãy truy cập điểm UW cuối cùng của em bằng cách xem bảng điểm (hoặc hồ sơ học tập) không 
chính thức của em trực tuyến. Điểm cuối cùng của em sẽ chưa được ghi vào bảng điểm UW cho đến khi giáo viên của em nộp điểm 
cho UW. Cho đến thời điểm đó, bảng điểm của em sẽ hiển thị dấu “X” cho điểm cuối cùng của khóa học để giữ chỗ cho đến khi điểm 
cuối cùng được ghi vào.

Em sẽ tốt nghiệp và theo học tại UW vào năm tới?
Em đã chuẩn bị sẵn sàng! Khóa học UW thông qua UWHS của em là một phần trong hồ sơ UW của em. Điểm số và tín chỉ của em có 
trong bảng điểm UW và sẽ được tính vào yêu cầu tốt nghiệp của UW.

Em sẽ tốt nghiệp và theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học khác vào năm tới?
Em sẽ cần yêu cầu chuyển tín chỉ UW của em sang trường cao đẳng hoặc đại học của mình. Điều này yêu cầu em phải gửi bảng điểm 
UW chính thức của mình. Em có thể yêu cầu bảng điểm chính thức qua mạng. Hãy bảo đảm rằng điểm số UW của em đã được ghi lại 
trước khi yêu cầu bảng điểm.

Em sẽ đăng ký nhập học đại học/cao đẳng trong tương lai?
Hãy theo dõi thông tin khóa học UW của em. Việc biết rõ các khóa học UW em đã hoàn thành và điểm UW cuối cùng của em sẽ giúp 
em hoàn tất đơn đăng ký vào đại học/cao đẳng dễ dàng hơn vì đơn đăng ký thường yêu cầu em liệt kê các khóa học cấp đại học/cao 
đẳng trước đó.

Nếu điểm UW của em thấp thì sao? 
Nếu em lo lắng về việc bị điểm thấp trong khóa học UW của mình, em có thể chọn rút khỏi khóa học, nghĩa là em không còn ghi danh 
vào khóa học nữa. Bảng điểm UW của em sẽ không có điểm số hay tín chỉ. Sẽ không được hoàn lại tiền khi rút khỏi khóa học. Em cũng 
có thể chọn chuyển điểm UW của mình từ hệ số sang Đạt để điểm số đó không bị tính vào Điểm Trung Bình UW của em.

Hãy khám phá trang web này để biết thêm thông tin về bảng điểm, chuyển tín chỉ, rút khỏi khóa học và chính sách về điểm số hoặc gửi 
email cho văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ uwhs@uw.edu.
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