
Новий закон про зміни відносно оцінок і модифікацій у вимогах про закінчення 
школи 

Нещодавно був прийнятий новий закон AB 104, який надає учням і батькам / опікунам 
можливості для поповнення знань в процесі навчання, які були недоотримані в результаті 
пандемії COVID-19. Законопроект визначає три основних напрямки: консультації про 
залишення учнів на другий рік, для отримання знань, а також про модифікації оцінок і 
правил щодо закінчення школи. 

Консультації про залишення учнів на додатковий рік, у 2021-2022 

Батьки / опікуни, діти яких навчались від початкового до 11 класів в 2020-21 році і які 
отримали низькі оцінки (D, F або Не залік) принаймні за половину 2020-2021 навчального 
року, можуть подати письмовий запит у школу для консультації відносно залишення учнів 
для повтору курсу в 2021-22 навчальному році. 

Консультація повинна бути проведена протягом 30 календарних днів з моменту 
отримання письмового запиту, а остаточне рішення має бути прийняте, протягом 10 
календарних днів після зустрічі. 

Для того щоб проконсультуватися відносно вашого учня, подайте письмовий запит 
директору школи в якій навчається ваша дитина.  

 

Можливість змінити низькі оцінки на «Pass / No Pass» 

Учні, які були зараховані в заключну школу протягом 2020-21 навчального року, можуть 
подати заявку на заміну однієї або декількох оцінок в табелі, які були в літерному 
еквіваленті, на оцінку «пройшов / не пройшов».  

 
Натисніть тут, щоб переглянути перелік вищих навчальних закладів, які прийматимуть 

оцінки «Pass / No Pass». Деякі вищі навчальні заклади, в тому числі в інших штатах, 

можуть не приймати при зарахуванні оцінку «Pass / No Pass». Навчальні заклади CSU, і 

UC випустили посібник про те, як вони будуть обробляти середній показник успішності 

учнів GPA з оцінками Pass / No Pass. Інформацію від CSU можна знайти тут, а інформацію 

від UC можна знайти тут. AB 104 вимагає, щоб CSU і рекомендує UC і приватним 

навчальним закладам, приймати табелі із оцінками «Pass / No Pass». 

Будь ласка, заповніть цю форму, для зміни оцінок за 2020-21 навчальний рік, до 17 серпня 

2021 року, тобто протягом 15 днів з моменту публікації статті. Після 17 серпня 2021 року, 

запити про оцінки розглядатися не будуть. 

Вимоги щодо успішного закінчення школи 

Учням, які навчалися 3-й або 4-й рік в заключній школи, в 2020-21 навчальному році, і які 

не набрали необхідної кількості балів або з інших причин не зможуть успішно закінчити 

школу протягом чотирьох років, буде надана можливість виконати вимоги штату для 

отримання диплома. Учні зможуть завершити і добрати необхідні бали, згідно мінімальних 

вимог і стандартів для закінчення школи у штаті Каліфорнія, для цього їм буде 

запропонований п'ятий рік навчання. 

https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001AuLmovxWNGwiRiyGQs8ntmi-5Fv57u1T9R-5F8JwIdGkXxn5F52m2MOf5j7n2-2DXEdo-5FLdVrjBCJ8NPCtbhohXN2l7-5FTXzYKysdKXPTGfllfLMipgbEgbtbb8TVYNrC2plAEs29Ka6Tc02jMXvlbPNQfBZcvu9B2cMxoSwExLQXUXTVNwvV6f56281csEB-2D-2DQDHLLNTK0ldR2DmE-3D-26c-3DdpPIVRdsSbiMHwjGqa1mKBekSab99aZ9ydNfomvfpAe6Zr7k1318Og-3D-3D-26ch-3DhxqWZQAwxsp5U1xrMD3r3b4bhJ9z-5F7-2DECmtGuY2ZCaQQvOww8w7Y9w-3D-3D&d=DwMFaQ&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=kYWXahQ-8LtXZR2HBH-uaXcL3ueYGvZMeTSn_DOiySU&m=eFvg91Ec2vr8fv0dcyXJBtofEBbvhisVgp6xBGU9SFs&s=CgGfWPjpvlvnbYKbmAi2xfuMn5zNObdcQAgsrW727mo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001AuLmovxWNGwiRiyGQs8ntmi-5Fv57u1T9R-5F8JwIdGkXxn5F52m2MOf5j7n2-2DXEdo-5FLX45pv6Ely6LuBseIKOJlMisrwdAO217M9gOmjeH5y-2DactinTNIPF9-5F86d3ktlMp6Pe4iZIlYMnIUWMd3j2t6LORPvR9iG84XHBWVJgxFWbpg5-5Fx4hF90Z-2DWo9J0ZPgdlTWTvgqWUuf4-3D-26c-3DdpPIVRdsSbiMHwjGqa1mKBekSab99aZ9ydNfomvfpAe6Zr7k1318Og-3D-3D-26ch-3DhxqWZQAwxsp5U1xrMD3r3b4bhJ9z-5F7-2DECmtGuY2ZCaQQvOww8w7Y9w-3D-3D&d=DwMFaQ&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=kYWXahQ-8LtXZR2HBH-uaXcL3ueYGvZMeTSn_DOiySU&m=eFvg91Ec2vr8fv0dcyXJBtofEBbvhisVgp6xBGU9SFs&s=MBAaYbOz2v6w4AemPjzH0ZrHMCweCudipv4h_3SBh6w&e=
https://form.jotform.com/212026083483046


 

San Juan Unified ухвалив можливість отримати диплом випускникам класу 2021, які 

відповідають мінімальним вимогам штату Каліфорнія щодо отримання диплому про 

освіту. Згідно із законом AB 104, така ж можливість буде надана для випускників і в 2022 

році. Працівники округу повідомлять про це тим учням яким може бути запропонований 

такий варіант. 

 


