DISTRITO ESCOLAR DE WESTMINSTER

PERIODO DE INSCRIPCIONES ABIERTAS

Para todos los estudiantes que cursan Kindergarten a 7° grado para el año escolar 2019-2020
Fechas de entrega de solicitudes para el año escolar 2019-2020
Del 6 de febrero al 12 de abril de 2019
* LOS PADRES DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN KINDERGARTEN PARA EL AÑO ESCOLAR
2019-2020 PUEDEN OBTENER UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA EN SU ESCUELA DE RESIDENCIA A PARTIR
DEL 6 DE FEBRERO DE 2019*
El Distrito Escolar de Westminster va a continuar implementando el Programa Escuelas Públicas de su Elección/Inscripciones
Abiertas en todos nuestros planteles escolares para el año escolar 2019-2020.
Los formularios de Solicitud de Inscripción Abierta estarán disponibles en cada uno de nuestros planteles escolares a partir
del 6 de febrero hasta el 12 de abril de 2019 (durante el periodo de inscripciones abiertas).
En un intento por proveer a los padres Escuelas Públicas de su Elección (Inscripciones Abiertas) para su(s) hijo(s), los siguientes
procedimientos deberán ser seguidos:
• Los permisos de inscripción para transferencias dentro del distrito escolar (Inscripción Abierta) deberán ser iniciados por
el padre/tutor durante el periodo de inscripciones abiertas del año escolar previo al año de asistencia deseado.
• Los padres deberán solicitar un formulario de Inscripción Abierta en la escuela correspondiente a su domicilio, reuniéndose
con el director de la escuela y completando el formulario de Inscripción Abierta para ingreso a su escuela de elección.
• Las inscripciones abiertas deberán ser aprobadas cuando el espacio esté disponible. Sin embargo, se les dará prioridad a los
hermanos de estudiantes ya inscritos en el plantel escolar de Inscripción Abierta.
• Una vez que la Inscripción Abierta haya sido aprobada para un estudiante, la escuela solicitada es considerada como la
escuela regular de asistencia del estudiante (home school).
• El distrito no provee transportación a estudiantes con inscripciones abiertas.
Para más información, por favor, póngase en contacto con Susan Hillenbrand al (714) 894-7311 Ext. 1167
ATENCIÓN PADRES
La regla de “el primero en llegar, primero en ser servido” no está permitida bajo las leyes del estado de California.
El Distrito Escolar de Westminster da seguimiento a los procedimientos mencionados arriba.

KHU HỌC CHÍNH WESTMINSTER

THỜI HẠN GHI DANH THEO TRƯỜNG CHỌN LỰA

dành cho tất cả học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 7 muốn chuyển trường cho niên học 2019-2020
Ngày Nộp Đơn cho niên học 2019-2020
6 Tháng Hai – 12 Tháng Tư, 2019
* HỌC SINH MỚI LỚP MẪU GIÁO NIÊN HỌC 2019-2020 CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN CHỌN LỰA TRƯỜNG
TẠI TRƯỜNG HỌC THUỘC KHU VỰC CƯ NGỤ BẮT ĐẦU NGÀY 6 THÁNG HAI, 2019*
Học Khu Westminster sẽ tiếp tục áp dụng việc Chọn Lựa Trường Công Lập/Chương Trình Ghi Danh Theo Trường Công Lập Chọn
Lựa cho tất cả các trường trong niên học 2019-2020.
Đơn Xin Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa sẽ được để sẵn tại các trường bắt đầu từ ngày 6 Tháng Hai, 2019 đến
ngày 12 Tháng Tư, 2019 (trong thời hạn nhận đơn Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa).
Với mục đích cung cấp cho phụ huynh việc Chọn Lựa Trường Công Lập (Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa) cho con em, chúng
tôi sẽ áp dụng những thủ tục sau đây:
• Đơn xin chuyển trường trong học khu (Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa) phải do cha mẹ/giám hộ thực hiện trong thời hạn
Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa trong niên học trước của niên học muốn chuyển trường.
• Phụ huynh có thể gặp hiệu trưởng trường học thuộc khu vực cư ngụ để lấy đơn Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa, và hoàn
tất đơn Xin Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa.
• Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa sẽ được chấp thuận khi có chỗ. Tuy nhiên, ưu tiên sẽ dành cho anh chị em của học sinh
đã đang theo học tại trường chọn lựa.
• Khi đơn xin ghi danh theo trường chọn lựa được chấp thuận, trường này sẽ được xem như trường học thuộc khu vực cư
ngụ/home school của học sinh.
• Học Khu không cung cấp phương tiện chuyên chở cho học sinh đi học theo trường chọn lựa.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Cô Susan Hillenbrand tại số (714) 894-7311 x.1167
LƯU Ý PHỤ HUYNH
Luật Của Tiểu Bang California không cho phép chính sách “nộp đơn trước sẽ được nhận trước”.
Học Khu Westminster sẽ tiến hành theo thủ tục nêu trên.

