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Về Việc: Chuyển Học Khu (từ học khu khác đến)
Học Khu Westminster biết là các gia đình thường hay chọn “trường học thuộc khu vực cư ngụ” cho con em theo
học (dựa theo địa chỉ nhà ở). Tuy nhiên, cũng có lúc phụ huynh/giám hộ muốn chọn trường cho con theo học
không phải là trường học thuộc khu vực cư ngụ. Để có thể được nộp đơn xin chuyển học khu (từ học khu khác
đến), chúng tôi có những lý do sau đây thường được chấp thuận để áp dụng xét đơn của học khu thuộc nơi cư
ngụ của quý vị cho phép con em theo học tại các trường thuộc Học Khu Westminster:
1.

2.

3.

4.

Sở làm việc của phụ huynh: cha hoặc mẹ làm việc ở gần trong ranh giới của Học Khu Westminster. (Quý
vị có thể phải cung cấp cho học khu thuộc nơi cư ngụ chứng minh nơi làm việc, ví dụ như một chi phiếu
được ghi hủy bỏ/cancelled hoặc xác minh bằng giấy của sở làm có tiêu đề ghi tên và địa chỉ của sở làm.)
Việc giữ trẻ: nơi giữ trẻ ở trong hoặc gần ranh giới của Học Khu Westminster. (Quý vị có thể phải cung
cấp cho học khu thuộc nơi cư ngụ một chi phiếu được ghi hủy bỏ/cancelled hoặc giấy xác nhận của nơi
giữ trẻ. Nếu đó là nơi giữ trẻ tư nhân, hãy cung cấp một giấy xác nhận của người giữ trẻ, cùng với một
hóa đơn ga, điện hoặc nước có tên và địa chỉ của người giữ trẻ).
Chương Trình Đặc Biệt: học khu của quý vị không có chương trình (ví dụ như Lớp Mẫu Giáo Nguyên Ngày,
Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp TK Nguyên Ngày, Hội Nhập Song Ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Tây-Ban-Nha,
GATE Magnet, Giữ Trẻ Sau Giờ Học ESP, v.v…)
Trường Hợp Đặc Biệt: Đôi khi có những trường hợp đặc biệt. Những trường hợp này sẽ được duyệt xét
theo từng trường hợp. Ví dụ như học sinh có anh, chị đã đang theo học tại trường trong ranh giới của học
khu.

Các Bước Trong Việc Xin Chuyển Học Khu:
1.

Phụ huynh phải làm đơn xin chuyển học khu từ học khu thuộc khu vực cư ngụ.

2.

Học khu thuộc khu vực cư ngụ sẽ chấp thuận/từ chối đơn xin chuyển.

3.

Nếu được chấp thuận, phụ huynh sẽ mang đơn được chấp thuận xin chuyển đến Học Khu Westminster
để được chấp thuận vào học tại học khu.
Học Khu Westminster sẽ chấp thuận đơn, và cho phép phụ huynh liên lạc với trường muốn con em theo
học.

4.

Nếu có thắc mắc, xin gọi cho Cô Susan Hillenbrand tại số 714-894-7311 ext. 1167.
Nếu có thắc mắc về Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp TK Nguyên Ngày, xin gọi cho Trường Land tại số 714 -898 8389.
Bắt Đầu Nhận Đơn Xin Chuyển Học Khu từ ngày 1 tháng Ba, 2019
•
•
•

Ưu tiên dành cho những đơn nộp trước ngày 26 tháng Tư, 2019.
Đơn nộp sau ngày 26 tháng Tư, 2019 sẽ được xét dựa trên việc còn chỗ trống và thứ tự khi nhận đơn.
Đơn với lý do vì chương trình đặc biệt hoặc các trường không còn chỗ sẽ dựa trên các tiêu chuẩn sau:
o
o
o

Học sinh thuộc khu vực cư ngụ
Đơn Xin Chuyển Đến Trường Chọn Lựa
Đơn Xin Chuyển Học Khu

Nếu số đơn xin nhiều hơn số chỗ trống, sẽ có một danh sách chờ dành cho mỗi loại giống như xổ số.

