
Tôi có cần phải hoàn thành phục vụ cộng đồng để tốt nghiệp trung học phổ 
thông vào năm 2023 không?
Có. Để tốt nghiệp trung học phổ thông từ một trường công hoặc trường công đặc quyền DC vào 2023, học sinh 
phải hoàn thành 12 giờ  phục vụ cộng đồng. Phải hoàn thành thời gian phục vụ cộng đồng trong khi học sinh 
đang theo học ở trường trung học phổ thông. Phục vụ cộng đồng trước khi học sinh vào lớp 9 không được 
tính vào yêu cầu tốt nghiệp. Các trường học nên chỉ dẫn học sinh cách thức nộp số giờ đã hoàn thành.

Điều gì đủ điều kiện để coi là phục vụ cộng đồng?
Phục vụ cộng đồng nghĩa là hoàn thành các hoạt động không được trả tiền vì lợi ích của xã hội/cộng đồng của 
quý vị.  Trường học phải phê duyệt hoàn thành phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt đồng do trường học 
của quý vị tổ chức, thông qua một tổ chức phi lợi nhuận hoặc lợi nhuận, hoặc trong một thiết lập ảo (chẳng 
hạn như dạy học trực tuyến).

VÍ DỤ VỀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
• Dọn rác cộng đồng

• Phục vụ trong một cơ quan hoặc ủy ban công
cộng với tư cách là đại diện học sinh

• Dịch vụ là một phần thuộc khóa học trung học
phổ thông

• Tình nguyện tham gia một chiến dịch chính trị

• Các hoạt động mà học sinh được trả lương
như Chương Trình Thực Tập Sinh Tiên Tiến
(Advanced Internship Program), Chương Trình
Việc Làm Cho Thanh Niên Mùa Hè (Summer
Youth Employment Program) hoặc việc làm bên
ngoài

• Các hoạt động chỉ nhằm mục đích đem lại lợi ích
cho học sinh hoặc gia đình của học sinh, chẳng
hạn như trông trẻ với đối tượng là anh chị em

Điều gì xảy ra nếu tôi vừa mới chuyển đến DC?
Các học sinh năm cuối chuyển đến một trường công hoặc trường công đặc quyền của DC từ một khu vực 
pháp lý khác sau khi bắt đầu năm học thì không cần phải hoàn thành phục vụ cộng đồng để đạt yêu cầu tốt 
nghiệp năm 2023.

Quý vị có thắc mắc?
Nếu quý vị có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với quản trị viên hoặc cố vấn hướng dẫn tại trường học của quý vị.

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH

YÊU CẦU TỐT NGHIỆP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG:
NĂM HỌC 2022-23 

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Advanced%20Internship%20Program%20One-Pager_02_11_2022.pdf
https://does.dc.gov/service/mayor-marion-s-barry-summer-youth-employment-program



