Thông báo quan trọng cho sinh viên Niagara
College: Về việc tổng kết học kỳ Mùa Đông 2020
Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các sinh viên Niagara College vì đã luôn sẵn sàng thích nghi với những thay đổi và
điều chỉnh trong tình cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát này. Chúng tôi – những giảng viên và nhân viên, đã và đang
làm việc chăm chỉ để có thể cung cấp chương trình học và dịch vụ cho sinh viên qua các phương pháp thay thế hoặc
online, và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để hỗ trợ các sinh viên trong thời gian này.
Học kỳ Mùa Đông 2020 cũng sắp sửa kết thúc. Chúng tôi đã xem xét các thay đổi cho hệ thống xét điểm tổng kết
(‘grading system’) để có thể phản ánh kết quả học tập một cách linh hoạt và công bằng nhất trong tình huống hiện
tại.
Vì vậy, những điều chỉnh tạm thời dưới đây sẽ được áp dụng cho kỳ học Mùa Đông 2020:
Ngày công bố điểm tổng kết:
•

Với những môn học kết thúc vào ngày Thứ Sáu, ngày 17 Tháng Tư: điểm tổng kết sẽ được công bố vào lúc 4pm,
ngày 29 Tháng Tư.

•

Với những môn học cần phương pháp giảng dạy trực tiếp (‘face-to-face delivery’) và ‘lab’/’shop’/’studio’/’placement’: Các sinh viên sẽ nhận điểm “Chưa hoàn thành” (‘I’/’INC’ – incomplete) khi kết quả được công bố. Khi sinh
viên có thể đến trường và hoàn thành các mục thiết yếu của môn học, điểm tổng kết tương ứng sẽ thay thế “INC”.

•

Các chương trình ‘Ontario Learn’ sẽ không có thay đổi.

•

Các sinh viên có môn học kết thúc vào những ngày khác 17 tháng 4 nên liên lạc các ‘academic advisor’ để có
thêm thông tin chi tiết.

Chính sách xét điểm khoan hồng (‘compassionate’) (chỉ áp dụng cho kỳ học mùa Đông 2020)
Nếu chưa qua môn, sinh viên sẽ nhận điểm ‘Withdrawal’ (‘W’) trên ‘transcript’. Và như thường lệ, điểm ‘W’ sẽ không
ảnh hưởng tới GPA và sinh viên cũng sẽ không nhận được tín chỉ (‘credits’) của môn học tương ứng. Sinh viên sẽ cần
học lại môn nếu cần để hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp của chương trình học, và sẽ không được hoàn tiền cho
môn học tương ứng.
Hạn xin thôi học (‘withdraw’) với mọi môn sẽ được kéo dài tới cuối kỳ học. Vui lòng liên hệ với ‘Academic Advisor’ hoặc
‘International Student Advisor (ISA)’ để nhận hỗ trợ liên quan.
Chúng tôi khuyên các sinh viên tiếp tục tập trung hoàn thành các môn học trong thời gian khó khăn này để đạt được
những mục tiêu học tập của mình. Tại Niagara College, tất cả chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cho thành công của
bạn, với các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện thay thế (‘alternative delivery’).
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