
 

District Goal: WE empower all students to achieve post-high school success. 
 
The District prohibits discrimination and harassment based on any basis protected by law, including but not limited to, an individual's actual or perceived race, color, 

religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national or ethnic origin, marital status, age, mental or physical disability, pregnancy, familial status, 
economic status, veteran status, or because of a perceived or actual association with any other persons within these protected classes. 

  
 

 

Đơn yêu cầu học sinh được miễn kiểm tra OSAS Science và/hoặc 

English Language Proficiency Assessment (Kiểm tra trình độ Anh ngữ) 
 

Theo quy tắc hành chính bang Oregon 581-022-1910, phụ huynh có thể yêu cầu cho con em được miễn các kỳ kiểm tra như 

Oregon State Assessment System (OSAS) Science và/hoặc English Language Proficiency Assessment (ELPA) dựa trên lý do 

khuyết tật hoặc tôn giáo. Để giúp cho việc tổ chức dễ dàng hơn, xin phụ huynh nộp lại đơn này cho văn phòng trường trước 

ngày kiểm tra. Yêu cầu miễn tham gia kiểm tra chỉ có hiệu lực một năm. Điểm số cho học sinh đã tham gia kiểm tra rồi sau đó 

xin miễn kiểm tra sẽ không được xoá bỏ.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Tên học sinh như đã điền trong Synergy: ________________________________________________ 

 

Họ học sinh như đã điền trong Synergy: _________________________________________________ 

  

Số ID của học sinh tại Beaverton: __________________________ Lớp: _______________________ 

 

Trường: ____________________________________________ Ngày: _________________________ 

 

Tôi yêu cầu con em tôi được miễn các kỳ kiểm tra sau đây cho năm học hiện nay: 

  

 Khoa học hoặc có liên quan đến các phiên bản khoa học; chỉ dành cho khối lớp 5, 8 & 11 

 

          English Language Proficiency Assessment (ELPA) and/or ELPA Screener (Kiểm tra trình                                                           

độ lưu loát tiếng Anh) 

 

Tôi yêu cầu được miễn vì những lý do sau:  

 

       Tôn giáo  

 

      Khuyết tật  

 

 

Chữ ký của phụ huynh/giám hộ________________________________________________________ 

 

 

------------------------------------------------- For office use only --------------------------------------------------- 

 

Date entered into the Parent Opt out program in Synergy ____________________Initials: ___________ 

  

Jon Bridges 
Administrator for Accountability 
Beaverton School District 48J 
16550 SW Merlo Road  
Beaverton, OR  97003-5152 
503.356.4328  •  Fax: 503.356.4415 
jon_bridges@beaverton.k12.or.us 
 
Administrative Assistant:  Sally Hunt 
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