INTRA-DISTRICT
6578 Santa Teresa Boulevard | San Jose, CA 95119 | Phone: (408) 227-8300 | Fax: (408) 225-3548

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRONG HỌC KHU
THỜI HẠN GHI DANH: 10 THÁNG GIÊNG ĐẾN HẾT NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2022

Mẫu đơn này chỉ dành cho các học sinh thuộc Học Khu Oak Grove. Đơn này không phải là đơn ghi danh nhập học mà được dùng
để xin chuyển từ trường thuộc nơi cư trú đến một trường khác trong học khu. Đơn ghi danh nhập học phải được hoàn tất tại trường thuộc
nơi cư trú. Những yêu cầu chuyển trường liên quan đến các vấn đề như sự an toàn/sự bắt nạt, thích ứng với xã hội, hạnh kiểm của học
sinh, và sự không hài lòng với nhân viên nhà trường phải bắt đầu với Hiệu Trưởng trường. Yêu cầu xin chuyển trường vì những lý do
nêu trên sẽ không được cứu xét. Phương tiện chuyên chở sẽ không được cung cấp cho những học sinh xin chuyển trường trong
học khu.

Yêu cầu chuyển đến trường: _________________________ Tên trường thuộc nơi cư trú: ___________________________
Tên học sinh: ______________________________________________ Đơn này áp dụng cho niên học: _______________
Ngày sinh: ____________________ Số thẻ ID của học sinh: _________________________ Lớp: ___________________
(trong niên học xin chuyển)

Tên phụ huynh/Người giám hộ: __________________________________ Email: ________________________________
Địa chỉ nhà: _____________________________________________________ San Jose, CA Zip Code: ______________
Điện thoại nhà: ________________________ Di động: ________________________ Sở làm: ______________________
Học sinh có nhận được các dịch vụ đặc biệt không?

Không

Có

RSP

Luyện giọng

SDC

(Đánh dấu vào những dịch vụ mà học sinh được hưởng)

Các học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt sẽ được chuyên viên phụ trách chương trình xếp lớp hay chuyển lớp.

Lý do xin chuyển trường (đánh dấu vào tất cả những lý do áp dụng):










Chuyển trường do học sinh quá đông: Học sinh đã được chỉ định học tại trường xin chuyển đến vì không có chỗ trống tại
trường thuộc nơi cư trú.
TK: Học sinh đã học lớp TK tại trường xin được chuyển đến.
Thay đổi địa chỉ: Quý vị mới dọn ra khỏi khu vực trường xin được chuyển đến.
Quý vị có phải là nhân viên của OGSD không?

Không

Có Nếu có, quý vị hiện làm việc tại ________________

Anh, chị, em: Học sinh có anh, chị, hay em hiện đang theo học tại trường xin được chuyển đến. _______________________
(Tên của anh, chị, em)

Giữ trẻ: Bản khai báo về nơi giữ trẻ phải được đính kèm với đơn xin chuyển trường. Nơi giữ trẻ phải tọa lạc trong ranh giới
của trường xin chuyển đến.
Sở làm: Giấy chứng nhận do sở làm cấp phải được đính kèm với đơn xin chuyển trường. Sở làm phải tọa lạc trong ranh giới
của trường xin chuyển đến.
Lý do khác: Xin đính kèm lý do xin chuyển trường

Lưu ý: Xin gởi mẫu đơn này đến Văn Phòng Học Khu. Trong trường hợp số đơn xin nhiều hơn số chỗ trống trong trường, luật quy định nhà trường
phải áp dụng cách bốc thăm không thiên vị. Nếu trường không còn chỗ trống thì học sinh sẽ được xếp vào danh sách dự khuyết. Phụ huynh sẽ được
thông báo bằng điện thoại trong vòng hai tuần lễ sau khi niên học khai giảng nếu trường phụ huynh yêu cầu cho con em mình được chuyển đến còn
chỗ trống.
_____________________________________________________________

Chữ ký của phụ huynh/Người giám hộ

_______________________________

Ngày
(FOR DISTRICT OFFICE USE ONLY)

APPROVED

DENIED ______________________________________________________________ DATE: ____________________

Distribution: White: District Office
Yellow: Parent Final Copy
Intra-District - ESD [Rev. 11-21] - Vietnamese

Our mission . . . “to ensure that every child’s potential is achieved.”

HỌC KHU OAK GROVE
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRONG HỌC KHU
BẢN KHAI BÁO VỀ NƠI GIỮ TRẺ
(Chỉ hoàn tất mẫu đơn này nếu lý do xin chuyển trường là vì nơi Giữ Trẻ)

Tôi xin chứng nhận rằng tôi tên là ______________________________________________________________
(Họ)

(Tên)

hiện chăm sóc em ___________________________________________________________________________
(Họ của học sinh)

(Tên học sinh)

đang theo học tại ___________________________________________________________________________
(Tên Trường)

(Lớp)

1. Tên của Trung Tâm Giữ Trẻ: ____________________________________________________________
2. Địa chỉ: _____________________________________________________________________________
(Tên đường)

(Thành Phố)

(Zip)

3. Số điện thoại của Trung Tâm/Người Giữ Trẻ: _______________________________________________
4. Học sinh ở Trung Tâm Giữ Trẻ vào những ngày sau đây:
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6











(xin đánh dấu vào những ngày áp dụng)

5. Học sinh ở Trung Tâm Giữ Trẻ vào những giờ sau đây: _______________________________________
6. Quý vị đã chăm sóc học sinh này được bao lâu? _____________________________________________
(Số năm/Số tháng)

Tôi tuyên bố rằng những thông tin trên đây là đúng sự thật và chính xác và sẽ chịu mọi hình phạt về
tội khai man theo các điều lệ của Tiểu Bang California.
Cung cấp thông tin không đúng sự thật sẽ đưa đến kết quả là đơn xin chuyển trường sẽ bị hủy bỏ.

Chữ ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ ______________________________

Ngày___________________

Chữ ký của Người Giữ Trẻ _________________________________________

Ngày___________________

District Office Use Only
Verification made by: _______________________________

