
 
Northeast High School 

SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 
Thưa quý phụ huynh / người giám hộ, 

Học sinh sẽ tham gia Kiểm tra Keystone, một đánh giá tiêu chuẩn bắt buộc của tiểu bang trong Ngày 7 đến 16 Tháng 1 Năm 2020. 
Các chi tiết dưới đây và các tài liệu trên trang web sẽ cung cấp thông tin và chính sách quan trọng, vì vậy vui lòng dành vài phút 
để xem xét. 

Tài liệu được bao gồm trên trang web (https://nehs.philasd.org/keystone/) 

1. Câu hỏi thường gặp - Thông tin dành cho phụ huynh hoặc người giám hộ 
2. Tính năng kiểm tra và cung cấp Keystone / PSSA - Xác định tính năng kiểm tra và cung cấp ở thử nghiệm 
3. Thư phụ huynh về thiết bị điện tử - Chi tiết Chính sách của Bộ Giáo dục Pennsylvania về hậu quả của việc sử dụng điện 

thoại di động và các thiết bị điện tử khác trong quá trình thử nghiệm 

Chính sách của trường về thiết bị điện tử 

Như đã giải thích trong Thư phụ huynh về thiết bị điện tử, tất cả các thiết bị điện tử không được chấp thuận (ví dụ: điện 
thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy ảnh, v.v.) và các thiết bị liên lạc khác sẽ không được phép 
trong quá trình quản lý kiểm tra. 

Các hành động sau đây sẽ được thực hiện nếu một học sinh bị phát hiện sở hữu thiết bị điện tử trong quá trình thử nghiệm: 

• Nhân viên nhà trường sẽ xác định xem nó có được sử dụng để xâm phạm tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bài 
kiểm tra không 

• Học sinh vi phạm lệnh cấm điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, nhưng không ảnh hưởng đến an ninh / tính 
toàn vẹn, sẽ bị xử lý kỷ luật bằng cách tịch thu điện thoại và chỉ trả lại cho phụ huynh hoặc người giám hộ sau khi tất cả các 
bài kiểm tra đã hoàn tất và có thể phải đối mặt với kỷ luật khác như được xác định bởi chính quyền. 

Các hành động sau đây sẽ được thực hiện nếu một học sinh được tìm thấy bằng thiết bị điện tử trong quá trình kiểm tra: 

• Nhân viên nhà trường sẽ xác định xem nó có được sử dụng để xâm phạm tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bài 
kiểm tra không 

• Học sinh vi phạm lệnh cấm điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, và đã làm tổn hại đến bảo mật / tính toàn 
vẹn, sẽ bị kỷ luật bằng cách tịch thu điện thoại của họ và chỉ trả lại cho phụ huynh hoặc người giám hộ sau khi tất cả các bài 
kiểm tra đã hoàn tất và có thể phải đối mặt với kỷ luật khác như được xác định bởi chính quyền. 

• Một nhãn hiệu “Không ghi điểm” sẽ được áp dụng cho tập sách trả lời và học sinh sẽ phải làm lại bài kiểm tra ngay từ 
đầu hoặc không nhận được điểm 

• Thiết bị điện tử bị tịch thu, với sự có mặt của bạn, sẽ được xem để đảm bảo rằng thiết bị không chứa thông tin hoặc 
tài liệu về đánh giá 

• Nếu các mục trong đánh giá bị xâm phạm, chúng sẽ phải được thay thế. Phụ huynh / Người giám hộ và học sinh có thể 
chịu trách nhiệm về chi phí thay thế các mặt hang 

Vui lòng xem lại các chính sách trên một cách cẩn thận và thảo luận với học sinh. Như mọi khi, chúng tôi mong đợi sự hợp 
tác đầy đủ của bạn trong vấn đề quan trọng này. 

Trân trọng, 

Ông Omar Crowder, Hiệu trưởng 



 


