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Trang 1

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị cuốn cẩm nang về Các Chương Trình Chọn Lựa và Dịch
Vụ của Học Khu Oak Grove. Những chương trình chọn lựa và dịch vụ này cho phép phụ huynh/người
giám hộ nộp yêu cầu xin cho con em mình học tại bất cứ chương trình nào nếu có chỗ trống.
Chương trình chọn lựa của Oak Grove – yêu cầu cho con em theo học tại một trong bốn chương
trình thuộc Học Khu Oak Grove, dành cho tất cả các em học sinh trên toàn tiểu bang.
Chuyển trường đến Học Khu – yêu cầu cho con em chuyển từ một học khu khác đến Học Khu Oak
Grove.
Chuyển trường trong Học Khu – yêu cầu cho con em chuyển đến một trường không thuộc nơi cư trú
của phụ huynh (dựa theo địa chỉ nơi cư trú của quý vị)
Sứ mệnh của chúng tôi … “bảo đảm mỗi học sinh đạt đến tiềm năng tối đa của mình.”
“NHỮNG PHẨM GIÁ CĂN BẢN” sau đây được dùng để đo lường hiệu quả của
chương trình giáo dục của Học Khu:

GIÁO DỤC HỌC SINH
Chúng tôi quý trọng một môi trường an toàn, dưỡng dục, nơi mà các em học sinh được
chú ý đến và sự học hành của các học sinh được đặt lên trên hết.
MÔI TRƯỜNG TRỢ GIÚP LẪN NHAU
Chúng tôi quý trọng một môi trường hợp tác chặt chẽ với sự tương trợ lẫn nhau, tinh thần
đồng đội, sự chia sẻ trách nhiệm, và sự thành công.
KẾT QUẢ TỐT ĐẸP
Chúng tôi quý trọng mọi sự tận tâm về sáng tạo, canh tân, khởi xướng,
tiếp tục cải tiến và nguyên tắc làm việc vững chắc.
TÍNH LIÊM KHIẾT
Chúng tôi quý trọng đạo đức và sự chân thật khi làm việc chung với nhau.
SỰ TÔN TRỌNG
Chúng tôi quý trọng và tôn trọng sự khác biệt và đa dạng của từng học sinh,
nhân viên, và cộng đồng.
SỰ TOÀN BỘ
Chúng tôi quý trọng một môi trường toàn bộ nơi mà mọi người cảm thấy được quý mến và
tôn trọng; và có đều có cơ hội như nhau mà không có sự phân biệt chủng tộc, tuổi tác, văn
hóa, khả năng, sắc tộc hay dân tộc, sự nhận diện hay sự biểu lộ phái tính, sự định hướng
phái tính, sự liên kết với tôn giáo, và tình trạng kinh tế xã hội.

School Choice Brochure

Trang 2

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỌN LỰA CỦA
HỌC KHU OAK GROVE

Chương Trình AdVENTURE/STEM Lớp 5-8
AdVENTURE là một Chương Trình STEM (Khoa Học, Kỹ Thuật, Thiết Kế, và Toán Học) dành cho tất cả
học sinh từ lớp 5 đến lớp 8, tọa lạc trong khuôn viên của Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Herman. Là một
chương trình rất đặc biệt, nâng cao sự thành công đáng kể cho các học sinh, AdVENTURE đã được trao tặng
giải thưởng danh dự Kristi Porter và Glenn Hoffmann. AdVENTURE là một tiểu cộng đồng học đường gồm
tám giáo viên giỏi và 264 học sinh.
Chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy thực tiễn kết hợp với các đề án chú trọng vào đại học/hướng
nghiệp hầu chuẩn bị học sinh đáp ứng được các nhu cầu của thế kỷ 21. AdVENTURE là một chương trình học
linh động và hợp tác dành cho học sinh thuộc mọi trình độ. Chương trình giảng dạy của AdVENTURE STEM
được dựa trên Các Tiêu Chuẩn của Môn Học Chính của Tiểu Bang California. Học sinh có thể tiếp cận
phương tiện kỹ thuật trong tất cả các lớp học cũng như kinh nghiệm về các lãnh vực STEM qua những đề án
thực tiễn, các buổi nói chuyện và buổi thuyết trình công cộng, các cuộc du khảo, và những vị khách mời.
Các học sinh trong chương trình AdVENTURE tham gia vào tất cả các khía cạnh của bậc trung học đệ nhất
cấp, gồm môn thể dục hàng ngày, chương trình thể thao sau giờ học (lớp 6-lớp 8), họp nhóm vào giờ ăn trưa,
và các lớp học chú trọng vào kỹ thuật như Maker Space, khoa học của máy điện toán, lớp làm video-game, và
thiết kế. Học sinh có thể xin vào bất cứ trình độ lớp nào của chương trình. Tuy nhiên, các em tham gia đầy đủ
các năm học tại chương trình AdVENTURE thì sẽ giúp ích nhiều hơn.
Để biết thêm chi tiết cập nhật về chương trình, mời quý vị vào trang mạng
http://www.adventurestemprogram.com hoặc gởi email theo địa chỉ stems@ogsd.net.
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Chương Trình Indigo – (Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8)
Indigo là một chương trình học luân phiên, dành cho các em học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 8, được
soạn thảo để giáo dục một đứa trẻ toàn diện trong khi tiếp tục coi trọng cách học hỏi độc đáo, kỹ năng, và
khả năng của mỗi học sinh hầu các em được chuẩn bị tạo ảnh hưởng tích cực trên thế giới.
Tọa lạc trong khuôn viên Trường Tiểu Học Frost, cộng đồng gắn bó của chúng tôi cung cấp một môi
trường học hỏi an toàn, quan tâm, và dưỡng dục cho mọi học sinh và một mạng lưới hỗ trợ cho các giáo
viên và gia đình. Chúng tôi cung cấp các sinh hoạt được xây dựng theo chủ đề để các em giao tiếp với
các học sinh thuộc nhiều lứa tuổi qua phương pháp Kỷ Luật Tích Cực. Phương pháp Kỷ Luật Tích Cực
khuyến khích sự hợp tác, tự chỉnh đốn, cộng đồng, tôn trọng lẫn nhau, và những kỹ năng giải quyết vấn
đề với kết quả tự nhiên và hợp lý.
Sự tham gia tích cực của phụ huynh, một yếu tố quan trọng không thể thiếu của chương trình, giúp giảm
thấp tỷ lệ giữa các em học sinh và người lớn. Chương trình cung cấp các lớp bổ túc phong phú như: môn
hội họa cho các lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 8, chương trình âm nhạc cho bậc tiểu học và trung học đệ nhất
cấp, chương trình giảng dạy hợp nhất, các buổi du khảo gần như hàng tháng cho mỗi lớp học, chương
trình thể dục thể thao cho mỗi trình độ lớp, và các sinh hoạt cộng đồng hào hứng, tạo cho Indigo là nơi
các em học sinh và gia đình học hỏi và phát huy.
Indigo được tổ chức để cung cấp cho các giáo viên, phụ huynh, và các em học sinh cơ hội cùng hợp tác
hầu tạo ra một cộng đồng lạc quan, hài hòa để xúc tiến sự lành mạnh. Với các giáo viên tận tâm, nhiệt
tình cung cấp một chương trình giảng dạy lôi cuốn, thích hợp, và đầy ý nghĩa bằng các cơ hội học hỏi có
sự ứng dụng từ thế giới thực tiễn và dựa vào đề án và thực tế, và các lớp bổ túc và nhiệm ý do phụ huynh
hướng dẫn, Indigo là một cộng đồng cống hiến để đề bạt sự học hỏi lâu dài và giúp từng học sinh đạt đến
tiềm năng tối đa của mình.
Xin vào thăm trang mạng do Hội PTA bảo trợ www.indigoprogram.org hay liên lạc với cô Cheryl
Caton tại số (408) 225-1881, số chuyển tiếp 315250.

School Choice Brochure

Trang 4

Chương Trình Song Ngữ (TWBI) tại Del Roble
Chương trình dành cho các lớp từ Mẫu Giáo Chuyển Tiếp đến lớp 4 trong niên học 2019-2010
Chương Trình Song Ngữ TWBI của Học Khu Oak Grove lớp TK-lớp 4 bắt đầu với kiểu mẫu 90/10,
nghĩa là các em sẽ được hướng dẫn 90% bằng tiếng Tây-ban-nha và 10% còn lại bằng tiếng Anh trong
một ngày học. Kiểu mẫu này cũng được áp dụng cho các học sinh lớp 1 rồi phần hướng dẫn bằng tiếng
Anh sẽ gia tăng 10% hàng năm cho đến khi các em từ lớp 5 đến lớp 8 được hướng dẫn nửa ngày học
bằng tiếng Tây-ban-nha và nửa ngày học còn lại bằng tiếng Anh. Tất cả các học sinh trong Chương
Trình TWBI sẽ đạt được thành tích học vấn về cả tiếng Tây-ban-nha và tiếng Anh do kiểu mẫu chương
trình của chúng tôi được dựa vào nghiên cứu, ủng hộ khái niệm cho rằng việc học ngôn ngữ là tự nhiên
đối với trẻ em và học ngôn ngữ sớm sẽ gia tăng sự phát triển về nhận thức nơi trẻ em. Kiểu mẫu TWBI
của chúng tôi còn xúc tiến sự phát triển lối suy luận thấu đáo và sáng tạo. Ngoài ra, việc học ngôn ngữ
chuẩn bị cho học sinh sự hiểu biết về sự đa dạng và khác biệt về văn hóa tại trường học, trong cộng đồng,
và cuối cùng là tại nơi làm việc trên toàn cầu.
Một lợi ích phụ trội của việc giáo dục Song Ngữ là học sinh học được một ngôn ngữ mới trong khi phát
triển kỹ năng đọc và viết về ngôn ngữ bản xứ của mình. Một nét đặc trưng khác của chương trình Song
Ngữ là các em học sinh sẽ được chuẩn bị cho các khóa học cao ở bậc trung học và có thể đáp ứng được
quy định về ngoại ngữ cho bậc trung học và đại học. Cuối cùng, song ngữ và việc biết hai ngôn ngữ sẽ
gia tăng cơ hội kiếm được việc làm trong nhiều nghành nghề ở địa phương và trên thế giới.
Học sinh có thể ghi danh vào lớp TK, lớp Mẫu Giáo hoặc lớp 1 của Chương Trình TWBI được xem là
được nhiều lợi ích nhất vì gia nhập chương trình sớm. Trong trường hợp em đã tham gia một chương
trình tương tự như TWBI ở một nơi khác, thì em sẽ được ghi danh vào các lớp học lớn hơn của chương
trình.
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Chương Trình Học Hỏi Thực Tiễn của Học Khu Oak Grove (trước là Chương Trình Học Tại Gia
Dài Hạn)
Chương Trình Học Hỏi Thực Tiễn (Virtual Learning Academy) là một chương trình giáo dục luân phiên
được thiết lập qua đó tất cả các em học sinh ghi tên học từ Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp đến lớp 8 đều có
thể đạt được các mục tiêu của chương trình học trong một bối cảnh khác hơn là lớp học thường lệ.
Chương Trình Học Hỏi Thực Tiễn tạo cho quý phụ huynh cơ hội để hỗ trợ chương trình học của con em
mình ngay tại nhà với sự hướng dẫn chuyên môn, gồm sự giám thị, từ các giáo viên có đầy đủ chứng chỉ
sư phạm, và các nhân viên quản trị. Có hai chọn lựa cho chương trình là: học trên mạng lưới điện toán và
học trong sách vở theo kiểu truyền thống. Cả hai chọn lựa này đều được học khu chấp thuận và được dựa
vào Các Tiêu Chuẩn Của Môn Học Chính. Chương trình được cung cấp hoàn toàn miễn phí không kể
đến sự chọn lựa nào.
Chương Trình Học Hỏi Thực Tiễn cung cấp cho học sinh chương trình học linh hoạt. Rất nhiều người
tham gia vào chương trình cảm thấy đây là một chọn lựa rất phù hợp; do đó, trong suốt niên học, học sinh
vẫn có thể duy trì sự tham gia vào các lãnh vực yêu thích như thể thao, sân khấu, âm nhạc, và khiêu vũ.
Mời quý vị thăm trang mạng tại http://bit.ly/Virtuallearningacademy hoặc liên lạc Cô Catherine Olson tại
số điện thoại (408) 578-6032.
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Thời Hạn Nộp Đơn Xin Chuyển Trường
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỌN LỰA
Học Khu Oak Grove cho phép phụ huynh chọn
lựa chương trình trong học khu cho con em
mình. Quý vị có thể đi thăm chương trình
mình muốn ghi danh cho con em từ ngày 14
tháng Giêng đến ngày 8 Tháng 3.

Chuyên cần là điều tối cần cho sự thành công
về mặt học vấn của học sinh. Luật Giáo Dục
số 48200 quy định học sinh từ 6 đến 18 tuổi
phải đi học đúng giờ mỗi ngày.

Thời hạn nộp đơn xin chuyển vào Các
Chương Trình được ấn định từ ngày 14
Tháng 1, 2019 đến ngày 15 Tháng 3, 2019.
Hạn chót để nộp đơn là ngày 15 tháng 3, 2019.

Tháng 12

Thông tin về thể lệ chuyển chương trình trong Học Khu Oak Grove bằng tiếng Anh,
tiếng Tây-ban-nha, và tiếng Việt được gởi đến cho phụ huynh trong học khu.

14/1-8/3

Những phụ huynh nào muốn ghi danh chuyển vào một chương trình học cho con em sẽ
có cơ hội đến thăm chương trình đó. Xin quý vị liên lạc trường muốn thăm để lấy hẹn
trước khi đến.

14/1-15/3

Nhận đơn yêu cầu chuyển vào chương trình. Hạn chót nộp đơn là thứ sáu, 15 tháng 3.

1/5

Phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo nếu đơn yêu cầu được chấp thuận hay
được vào danh sách chờ đợi.
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NHỮNG DỊCH VỤ KHÁC
Trường Cải Huấn (The Academy)
Trường Cải Huấn tọa lạc cạnh Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Davis và cung cấp chương trình học cho các
em từ lớp 7 đến lớp 8 với chương trình giảng dạy được Học Khu Oak Grove chấp thuận. Trường Cải Huấn có
chương trình học kéo dài cung cấp thêm giờ học dành cho môn toán và Anh văn. Nhằm hỗ trợ các học sinh và
gia đình, học sinh được tham gia trung tâm hướng dẫn bài làm ở nhà như một phần của ngày học.
Hàng ngày, học sinh được học môn Kỹ Năng Trong Cuộc Sống (Life Skills) để xây dựng cộng đồng và phát
triển các kỹ năng giao tế và cảm xúc lành mạnh. Mỗi tuần một lần, học sinh tham gia chương trình phục vụ
bằng cách dạy kèm các học sinh lớp 2 và 3 tại một trường tiểu học. Thành Phố San Jose cũng hỗ trợ chương
trình qua các buổi thuyết trình và du khảo nhằm xây dựng cộng đồng và hướng dẫn các em có chọn lựa đúng
đắn.
Trường Cải Huấn không những đặt tiêu chuẩn cao về mặt học vấn mà cả về mặt hạnh kiểm cho các học sinh.
Hàng tuần, các em đề ra và tự đánh giá các mục tiêu về hạnh kiểm cho chính mình.
Việc xếp lớp tại Trường Cải Huấn phải thông qua thủ tục giới thiệu từ hiệu trưởng của trường thuộc nơi cư trú.
Thủ tục này bao gồm một buổi họp hợp tác giữa hiệu trưởng trường thuộc nơi cư trú, (các) giáo viên, học sinh,
và phụ huynh nhằm khảo sát hay đánh giá các nhu cầu của cá nhân học sinh. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị
liên lạc với ông Oscar A. Oriz, Giám Đốc Các Dịch Vụ Giáo Dục, tại số điện thoại (408) 227-8300, số chuyển
tiếp 100249.
Các Trung Tâm Giữ Trẻ của Oak Grove
“Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho các trường học và gia đình một môi trường an toàn và dưỡng dục để giúp
mỗi em học sinh đạt được tiềm năng của mình về mặt học vấn và giao tế/cảm xúc.”
Chương Trình Trước và Sau Giờ Học (BASE):
Học Khu Oak Grove hiện có 9 trung tâm BASE tại các trường tiểu học Anderson, Baldwin, Del Roble, Frost,
Hayes, Oak Ridge, Sakamoto, Santa Teresa, và Taylor. Tất cả 9 trung tâm này cung cấp dịch vụ giữ trẻ dành
cho các học sinh từ Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (TK) đến lớp 6 trước và sau giờ học.
Tại chương trình giữ trẻ trước giờ học, các em học sinh sẽ được dùng điểm tâm bổ dưỡng và tham gia những
sinh hoạt tự chọn. Học sinh được rời trung tâm 10 đến 15 phút trước giờ vào học. Các em học sinh Lớp Mẫu
Giáo Chuyển Tiếp và Lớp Mẫu Giáo sẽ được nhân viên của trung tâm đưa đến lớp học và một nhân viên sẽ ở
lại sân trường với các em cho đến khi giáo viên phụ trách lớp có mặt để giám thị sân trường.
Chương trình giữ trẻ sau giờ học gồm có họp nhóm, giờ ăn vặt, giờ làm bài tập ở nhà, chơi ngoài sân, sinh
hoạt tự chọn, giờ đọc sách, và những sinh hoạt phong phú. Các em sẽ có nơi yên tĩnh để làm bài tập ở nhà.
Nhân viên có thể sẽ trợ giúp các em và củng cố bài học ở lớp. BASE cung cấp môi trường nhằm khuyến khích
sự tương tác và phát triển tích cực về mặt giao tế qua các trò chơi.
Nhà Trẻ
Chương trình học nhà trẻ có thu lệ phí của chúng tôi nhằm chuẩn bị cho các em bước vào lớp Mẫu Giáo
Chuyển Tiếp và lớp Mẫu Giáo. Chúng tôi tin rằng sự giảng dạy và dưỡng dục học sinh về mọi mặt sẽ giúp các
em sẵn sàng vào học Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp và lớp Mẫu Giáo kể cả việc tự chỉnh đốn, diễn tả về mặt
giao tế, và các kỹ năng vận động cũng như về mặt học vấn. Nghiên cứu mới đây cho thấy các giáo viên dạy
lớp mẫu giáo kỳ vọng học sinh phải sẵn sàng về mặt giao tế cũng như học vấn.
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Để chuẩn bị các học sinh có thể sẵn sàng học chương trình học của Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp và Lớp Mẫu
Giáo, chúng tôi áp dụng giáo trình thích hợp với sự phát triển và các phương cách giáo dục dựa theo nghiên
cứu và phản ảnh văn hóa. Các giáo viên nhà trẻ tham dự vào khóa phát triển nghiệp vụ trong suốt năm và hợp
tác làm việc để dựa vào các dữ kiện khi quyết định về nhu cầu của học sinh.
Thời khóa biểu hàng ngày gồm có giờ các học sinh ngồi theo vòng tròn, giờ học ngữ âm, các kỹ năng tập đọc,
giờ học toán và khoa học, giờ chơi, giờ tìm hiểu các bài học khác nhau, chơi ngoài trời, giao tiếp, giờ học theo
từng nhóm nhỏ, và được ăn quà vặt lành mạnh.
Chương trình học 2 ngày hàng tuần dành cho các em 3 tuổi được tổ chức tại Trường Frost và Taylor
Các em ba tuổi đi học vào các ngày thứ ba và thứ năm với chương trình chú trọng vào sự phát triển về mặt
giao tế và cảm xúc.
Chương trình học 3 ngày hàng tuần dành cho các em 4 tuổi được tổ chức tại Trường Frost và Taylor
Các em bốn tuổi đi học vào các ngày thứ hai, thứ tư, và thứ sáu với chương trình giảng dạy dựa vào California
Preschool Learning Foundation, chú trọng vào sự phát triển về mặt giao tế và cảm xúc, tập đọc, tập viết, ngôn
ngữ, và toán.

Chương trình học nguyên ngày, 5 ngày hàng tuần, dành cho các em 3 và 4 tuổi được tổ chức tại
Trường Baldwin
Chương trình này dành cho các em 3 và 4 tuổi. Chương trình giảng dạy được dựa vào California Preschool
Learning Foundation và bao gồm sự phát triển về mặt giao tế và cảm xúc dành cho cả hai nhóm tuổi. Chương
trình mở cửa từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều và gồm 3 giờ học chương trình nhà trẻ, giờ ngủ trưa, và chăm sóc
trước và sau giờ học.
Chương trình học 5 ngày hàng tuần dành cho các em 4 tuổi được tổ chức tại Trường Taylor
Chương trình này dành cho các học sinh sẵn sàng đi học 5 ngày mỗi tuần. Chương trình giảng dạy được dựa
vào California Preschool Learning Foundation và bao gồm sự phát triển về mặt giao tế và cảm xúc dành cho
các em bốn tuổi và nhấn mạnh nhiều hơn về mặt học vấn.
Chương Trình Giữ Trẻ trong Mùa Hè
Đây là chương trình giữ trẻ toàn thời gian từ 6 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều. Nhân viên và nhân viên quản trị
chú trọng vào việc tạo một môi trường an toàn và dưỡng dục bao gồm các trò chơi trong phòng/ngoài trời và
tự chọn/hướng dẫn. Mỗi tuần là một chủ đề và các em được đi du khảo, có giờ ăn vặt, và có các sinh hoạt phù
hợp với chương trình.

Học Tại Nhà và Bệnh Viện
Nếu một học sinh bị bệnh nặng hay bị thương tích trầm trọng mà không thể đến trường được thì nhà
trường có thể cử một giáo viên đến dạy tại nhà hay bệnh viện tối đa là năm tiếng đồng hồ mỗi tuần. Học
sinh được cho bài làm và em phải hoàn tất trước ngày giáo viên này trở lại. Để biết thêm chi tiết, xin quý
vị liên lạc với cô Alle Alvarez thuộc Ban Dịch Vụ Giáo Dục tại số điện thoại (408) 227-8300, số chuyển
tiếp 100247.
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Điều Kiện Ghi Danh Vào Trường Trong Học Khu Oak Grove từ một học khu khác hay chuyển
trường từ Học Khu Oak Grove sang một học khu khác
Luật Giáo Dục của Tiểu Bang California quy định các em học sinh phải học tại trường trong học khu nơi mình
cư trú. Phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu chọn trường trong học khu không thuộc nơi mình cư trú theo
những lý do sau đây:
 Trường Gần Nơi Sở Làm (Allen Bill 2071) – Phụ huynh phải kèm theo lá thư chứng nhận của sở làm cùng
với đơn xin chuyển trường. Cha hay mẹ hoặc người giám hộ của học sinh này phải làm việc từ 10 tiếng trở
lên hàng tuần trong một cơ sở tọa lạc trong ranh giới học khu của trường mình yêu cầu. (Phải nộp đơn hàng
năm)


Trường Gần Nơi Giữ Trẻ - Nếu nơi giữ trẻ tọa lạc trong ranh giới của học khu khác thì em học sinh có thể
xin ghi danh tại trường trong học khu đó. Đơn xin chuyển trường phải kèm theo hợp đồng giữ trẻ có ghi rõ
ngày tháng. (Phải nộp đơn hàng năm)



Nơi Cư Trú Cũ – Nếu phụ huynh/người giám hộ dọn đến khu vực của Học Khu Oak Grove ngay trong niên
học thì em học sinh vẫn có thể tiếp tục học tại trường cũ thuộc học khu khác cho tới hết niên khóa. Tuy
nhiên, em này phải đã học tại trường cũ ít nhất bốn mươi ngày. Quý vị phải kèm theo giấy chứng nhận địa
chỉ cũ trong đơn xin chuyển trường.



Nơi cư trú mới – Nếu phụ huynh/người giám hộ có khế ước sang nhượng, thuê, xây, hay mua nhà nằm trong
Học Khu khác thì có thể ghi danh cho con em học tại trường gần nơi mình sẽ cư ngụ. Quý vị phải kèm theo
bản sao của khế ước kể trên trong đơn xin chuyển trường.



Ưu Tiên Cho Học Sinh Lớp 8 – Nếu phụ huynh/người giám hộ dọn tới nơi cư trú trong Học Khu mới sau
khi em học sinh hoàn tất lớp 7 tại trường thuộc học khu cũ, thì em học sinh này có quyền tiếp tục học lớp 8
tại trường cũ đó. Quý vị phải kèm theo giấy chứng nhận địa chỉ cũ của mình trong đơn xin chuyển trường.
(Chỉ ưu tiên cho học sinh lớp 8, những em khác phải ghi danh học tại Học Khu Oak Grove)

Những em học sinh cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ có thể không được chấp thuận chuyển trường nếu
điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực về mặt tài chánh cho Học Khu.
Đơn xin chuyển trường sang học khu khác, nếu được chấp thuận, chỉ có hiệu lực trong một niên học. Hợp
đồng này vẫn có hiệu lực miễn là học sinh này phải tỏ cho thấy em có đi học đều đặn và đúng giờ, có hạnh
kiểm tốt, và học lực khá. Nếu sử dụng chi tiết giả mạo để yêu cầu chuyển trường thì việc chuyển trường
sẽ không có hiệu lực. Phụ huynh phải chịu trách nhiệm trong việc đưa đón con em đến trường của học
khu khác. Các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt hay dịch vụ của Phần 504 sẽ được thỏa hiệp bởi hai học khu.
Nếu một học sinh thuộc Học Khu Oak Grove xin chuyển đến một học khu khác và được chấp thuận, đơn xin
chuyển trường của em sẽ được chuyển đến học khu muốn chuyển đến để được cứu xét. Học khu này sẽ có ba sự
lựa chọn như sau:
1) chấp thuận đơn yêu cầu 2) chấp thuận đơn yêu cầu nhưng phải chờ có chỗ trống 3) từ chối đơn yêu cầu
Thủ Tục Khiếu Nại
Nếu nhân viên của Học Khu Oak Grove từ chối đơn yêu cầu chuyển trường đến học khu khác vì không thuộc
các mục tiêu nêu trên hoặc không nộp đủ dữ kiện thì phụ huynh/người giám hộ có quyền khiếu nại lên Phụ Tá
Tổng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Các Dịch Vụ Giáo Dục. Nếu sau khi họp mặt với vị Phụ Tá Tổng Giám
Đốc Học Khu này mà đơn yêu cầu vẫn bị từ chối thì phụ huynh/người giám hộ có quyền đệ đơn khiếu nại lên
Tổng Giám Đốc Học Khu. Phụ huynh/người giám hộ phải viết một lá thư đến Tổng Giám Đốc Học Khu và
cung cấp thêm dữ kiện để đơn này được cứu xét. Tổng Giám Đốc Học Khu sẽ đưa ra quyết định trong vòng
năm ngày làm việc. Nếu đơn khiếu nại vẫn bị từ chối, phụ huynh/người giám hộ có quyền đệ đơn khiếu nại lên
Hội Đồng Quản Trị. Nếu đơn bị từ chối, phụ huynh/người giám hộ có quyền viết thơ khiếu nại lên Bộ Giáo
Dục của Quận Hạt Santa Clara tại địa chỉ 1290 Ridder Park Drive, San Jose, California 95131-2398. Quyết
định của Bộ Giáo Dục của Quận Hạt Santa Clara sẽ là quyết định cuối cùng.
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