Giấy Phụ huynh/Giám hộ Từ chối cho Học sinh Tham gia
vào cuộc Khảo sát của toàn Học khu
Phụ huynh và giám hộ có thể từ chối (chọn không tham gia) để con của mình tham gia vào các kỳ thi đánh giá
tiêu chuẩn mà học khu yêu cầu bằng cách gửi đơn đã điền đầy đủ này tới Điều phối viên Đánh giá tại trường
Học của học sinh. Để chắc chắn rằng nhà trường của con quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này, vui lòng gửi đơn
đã hoàn tất này trước khung thời gian đánh giá (được liệt kê bên dưới) để Điều phối viên Đánh giá của
Trường có thời gian thông báo cho nhân viên của trường cũng như thực hiện các sắp xếp khác cho con quý vị
trong thời gian kiểm tra đánh giá. Quý vị phải điền vào mẫu đơn mới hàng năm.
Tên Trường học:
Tên Học sinh:

Cấp lớp:
Mã học sinh:

Chỉ định môn thi nào dưới đây mà quý vị chọn không để con mình tham gia trong năm học này:
KHUNG THỜI GIAN KHẢO SÁT
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ĐÔNG




HỌC SINH THI

6-30/tháng 9, 2022

3-31/tháng 1, 2023

XUÂN

THU

BÀI KHẢO SÁT

1-31/tháng 05, 2023

Bắt buộc: Lớp 2-9
Tùy chọn: Lớp 10-12
(Quyết định từ quản trị nhà trường)

Yêu cầu cho biết lý do từ chối: (Xin giải thích vắn tắt vào chỗ trống ở dưới):

Initial below: Viết tắt tên ở dưới:
_____ Tôi hiểu rằng khi ký vào mẫu đơn này, tôi có thể mất thông tin giá trị về việc học sinh của tôi tiến bộ như thế nào
trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn về đọc và/hay toán của học khu.
_____ Tôi hiểu việc chọn không tham gia có thể ảnh hưởng đến việc sắp xếp lớp của học sinh và nỗ lực của trường và
học khu để phân phối công bằng các nguồn lực và hỗ trợ học tập của học sinh.
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