HỌC KHU ALUM ROCK SCHOOL DISTRICT
2930 Gay Avenue
San Jose, CA 95127
(408) 928-6938

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG SANG MỘT HỌC KHU KHÁC
Thỉnh cầu lên học khu: ___________________________ Niên Học: _____________  Lần đầu nộp đơn

 Đơn xin gia hạn

LÝ LỊCH CỦA PHỤ HUYNH VÀ CỦA HỌC SINH
Tên của phụ huynh (Viết bằng chữ in)
Tên của học sinh

Ngày
Lớp

Ngày sinh

Trường muốn học

Ranh Giới ở Alum Rock

Học sinh nào được ghi ở trên học trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt hay Kế Hoạch 504
Tên của học sinh

RSP/Học nói/504/Các dịch vụ khác (xin ghi rõ)

LÝ DO XIN CHUYỂN TRƯỜNG SANG MỘT HỌC KHU KHÁC
 Nơi đang làm việc – Sở làm phải viết thư xác nhận là quý vị đang làm ở đó
Tên nhân viên:

Sở làm:

Địa chỉ:

Thành phố:

Điện Thoại:

 Nơi đang giữ trẻ - Phải viết thư xác nhận và có dấu đóng chứng nhận hẳn hoi
Tên chỗ giữ trẻ

Điện Thoại:

Địa chỉ:

Số vùng (Zip code):

 Địa chỉ cũ:

Ngày dọn nhà:

 Ưu tiên của năm ngoái
 Lý do khác (giải thích với mọi chi tiết):

LỜI XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH HAY NGƯỜI GIÁM HỘ
Khi thỉnh cầu xin chuyển trường, tôi phải hiểu các điều kiện sau đây: 1) hai học khu phải đều đồng ý; 2) học khu có thể xem hồ sơ coi em học sinh đó
có đi học đều đặn không, tính tình của học sinh đó ra sao, và học hành ra sao để quyết định em học sinh đó có được chuyển trường hay không; 3) nếu
được chấp thuận, học sinh đó sẽ được học ở trường mà em muốn học cho một niên học và học ở đó em phải đi học đều đặn, ngoan ngoãn, và học tập
tốt; 4) nếu được chấp thuận, học sinh đó và tôi sẽ cộng tác chặt chẽ với các nhân viên ở trường đó; 5) nếu được chấp thuận, tôi sẽ chịu trách nhiệm
chở con tôi đi học và đón con tôi về; và 6) nếu học khu không chấp thuận, và đã dùng tất cả các quyền kháng cáo mà không có hiệu quả, tôi có quyền
kháng cáo lên “Hội Đồng Quản Trị của Quận Hạt Santa Clara” (Santa Clara County Board of Education). Tôi xác nhận là những thông tin của học
sinh và phụ huynh hay người giám hộ đều là những thông tin chính xác và tôi hiểu và đồng ý với tất cả các điều kiện được nêu trên.
Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ký Tên:

Điện Thoại Nhà:

Địa Chỉ:

Apt #:

Điện Thoại Sở:
Số Vùng (Zip code):

=====================KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀN PHẦN DƯỚI ĐÂY=====================
Học Khu Đang Học

Học Khu Muốn Chuyển Sang

 Chấp Thuận  Không Chấp Thuận

 Chấp Thuận  Không Chấp Thuận

 Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt phải đồng ý
(nếu thích hợp): _____________
_____________________________________________________
Trưởng Ban Học Sinh/Người Đảm Trách Dịch Vụ Đặc Biệt Ngày
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White: District of Request

Ký Tên và Chức Vụ

Yellow: District of Residence

Ngày

Pink: SIS

Gold: Parent

