Đơn yêu cầu cần phải được
nộp giữa khoảng thời gian 4 tháng 2 đến 8 tháng 3 để
đủ điều kiện nhập học vào
trường lựa chọn của năm học
sau.

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG LIÊN HỌC KHU

Năm Học:

Học Khu Fountain Valley
10055 Slater Avenue Fountain
Valley, CA 97208
(714) 843-3250

XIN VUI LÒNG IN THÔNG TIN

I. ĐƯỢC HOÀN TẤT BỞI PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ
Học sinh chuyển từ: ___________________________
Trường trong Vùng

Trường đang học

Đến: __________________________________
Trường Yêu Cầu

___________________

1. Tên Học sinh:

2. Cấp Lớp vào Tháng 9:

3. Điạ chỉ:
(Đính kèm Bằng chứng Cư trú)

Tên Đường

Ngày sinh

Thành Phố

Mã số Vùng

4. Tên Phụ huynh/Giám hộ:
5. Điện thoại:
6.

II.

Di động
Nhà
Sở làm
Lý do yêu cầu: _______________________________________________________________________

7.

Có anh, chị, em nào của học sinh đang học ở trường được yêu cầu không? Có ____ Không____ Tên anh, chị,
em: ________________________

8.

Liệt kê bất cứ những chương trình giáo dục đặc biệt nào mà học sinh đang tham gia (kể cả Giáo Dục Đặc
Biệt):_________________________________________________________________________________

ĐƯỢC HOÀN TẤT BỞI TRƯỜNG TRONG
VÙNG

1. Nhu cầu đặc biệt của Học sinh, như là, Giáo dục
Đặc biệt:
2. Chữ Ký Hiệu Trưởng:
III.

Ngày

ĐƯỢC HOÀN TẤT BỞI TRƯỜNG YÊU
CẦU

1.
Chấp Thuận Yêu Cầu
2.
3. Nêu rõ lý do từ chối, như là, thiếu chương trình hoặc chỗ

Từ Chối Xin Chuyển

4. Chữ ký Hiệu Trưởng:

Ngày

trống:

IV.

HIỆP ƯỚC (Luật Hội Đồng 5116.1)

A. Học khu có thể tiếp tục sử dụng các tiêu chuẩn lựa chọn phù hợp hiện có cho các trường hoặc chương trình chuyên
môn.

B. Giao thông đưa đón công cộng sẽ không được cung cấp.
C. Ở bậc tiểu học, nếu được chấp nhận, trường học mới sẽ trở thành trường học cố định cho đến khi tốt nghiệp. Đơn yêu
cầu phải được nộp lại cho trường trung học.

D. Với lời cảnh báo trước và có cơ hội cải thiện, học sinh chuyển trường liên học khu có thể bị hủy bỏ chấp thuận yêu
cầu do hành vi, điểm danh, thành tích học tập không đạt yêu cầu hoặc bị đuổi học.

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ
Phân phối cho: Trường Yêu cầu (bản chính); Trường trong Vùng (bản sao); Dịch vụ Kinh doanh (bản sao)

227-93-09

Sửa đổi lại: 1/19

Ngày

