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Tình trạng hội đủ điều kiện  

Học sinh có thể thử một môn thể thao hoặc tham gia đội múa cổ vũ nếu học sinh đó hội đủ các 
tiêu chuẩn điều kiện sau đây của liên đoàn:  

1. Tất cả các vận động viên thể thao đều hội đủ các tiêu chuẩn điều kiện của Hiệp Hội Hoạt 
Động Trung Học Đệ II Colorado (CHSAA).  

2. Tất cả các học sinh đều phải được chứng nhận hàng tuần về việc chấp hành các tiêu chuẩn 
điều kiện của CHSAA.  

3. Tất cả các học sinh đều ở trong danh sách hội đủ điều kiện do máy tính lập để có thể theo dõi 
điểm số vào các kỳ tính điểm.  

4. Tất cả các hệ thống trợ giúp đều có sẵn để giúp đỡ học sinh gặp khó khăn.  

5. Tất cả các học sinh lớp chín đều hội đủ điều kiện tham gia các chương trình mùa thu và mùa 
đông nếu hội đủ điều kiện của CHSAA. Bắt đầu từ mùa xuân, học sinh sẽ phải đáp ứng thêm các 
tiêu chuẩn 2.0 bắt buộc của Học Khu cũng như các tiêu chuẩn của CHSAA để hội đủ điều kiện.  

6. Các vận động viên là học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 sẽ hội đủ điều kiện như sau:  

a. Những học sinh có điểm trung bình 2.0 (GPA) khi kết thúc học kỳ thứ hai trước đó sẽ hội đủ 
điều kiện tham gia các mùa giải vào mùa thu và mùa đông năm sau, trừ khi các em không hội đủ 
các điều kiện theo tuần.  

b. Những học sinh không có điểm GPA bằng 2.0 khi kết thúc học kỳ thứ hai trước đó sẽ hội đủ 
điều kiện tham gia mùa giải mùa thu cho tới ngày tái chứng nhận bắt buộc của CHSAA, nhưng 
sẽ phải có điểm GPA 2.0 đã được chứng nhận vào ngày đó. Nếu không được chứng nhận khi kết 
thúc kỳ tính điểm đầu tiên, học sinh sẽ không hội đủ điều kiện tham gia phần còn lại của mùa 
giải mùa thu đó.  

Những người chơi quần vợt và chơi golf sẽ phải có điểm GPA 2.0 được chứng nhận khi kết thúc 
tuần học thứ tư. Nếu không được chứng nhận, các em sẽ không hội đủ điều kiện tham gia trong 
thời gian còn lại của mùa giải.  

c. Những học sinh không có điểm GPA 2.0 khi kết thúc học kỳ thứ hai trước đó sẽ hội đủ điều 
kiện tham gia mùa giải mùa đông năm sau cho tới khi kết thúc học kỳ thứ nhất hiện tại, nhưng sẽ 
phải có điểm GPA 2.0 đã được chứng nhận vào ngày đó. Nếu không được chứng nhận khi kết 
thúc kỳ thứ nhất, học sinh sẽ không hội đủ điều kiện tham gia phần còn lại của mùa đông đó.  



d. Những học sinh có điểm GPA 2.0 khi kết thúc học kỳ thứ nhất sẽ hội đủ điều kiện tham gia 
toàn bộ mùa giải mùa xuân trừ khi các em không đáp ứng được các điều kiện theo tuần.  

e. Những học sinh không có điểm GPA 2.0 khi kết thúc học kỳ thứ nhất sẽ hội đủ điều kiện cho 
tới ngày tái chứng nhận bắt buộc của CHSAA nhưng sẽ phải có điểm GPA 2.0 đã được chứng 
nhận vào ngày đó. Nếu không được chứng nhận khi kết thúc kỳ tính điểm thứ ba, học sinh sẽ 
không hội đủ điều kiện tham gia phần còn lại của mùa giải mùa xuân đó.  

7. Các tiêu chuẩn điều kiện đối với người múa cổ vũ là như sau:  

a. Các ứng viên phải có điểm GPA ít nhất bằng 2.0 khi kết thúc học kỳ thứ nhất.  

b. Các ứng viên sẽ được tham gia năm lớp (25 giờ đồng hồ) trong học kỳ trước thời gian tuyển 
và phải tham gia năm lớp (25 giờ) và không được rơi vào hơn một lớp (năm giờ) vào thời điểm 
thi tuyển.  

c. Những thành viên đội múa cổ động sẽ phải hội đủ các điều kiện tương tự như các vận động 
viên thể thao và phải được chứng nhận theo cách tương tự.  

Hệ thống trợ giúp học sinh  

1. Phải áp dụng một hệ thống trợ giúp có tổ chức tại mỗi trường trung học. Các lựa chọn sẽ là nơi 
học bắt buộc, một chuyên gia về tình trạng hội đủ điều kiện, trợ giúp gia sư, các dịch vụ cố vấn, 
các cuộc hội thảo về thể thao và tham gia chương trình học hè.  

2. Nhận biết tất cả các vận động viên thể thao là học sinh có nguy cơ vi phạm bằng cách xem xét 
các báo cáo về tình trạng hội đủ điều kiện hàng tuần.  

3. Phải duy trì trợ giúp sau mùa giải.  

4. Sẽ đánh giá theo định kỳ hệ thống trợ giúp tại mỗi trường.  
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