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ASA Application for Admissions Testing Frequently Asked Questions
CÁC ỨNG DỤNG CHO KIỂM TRA TRONG VIỆC TUYỂN SINH CHO CHƯƠNG TRÌNH ASA
NHỮNG CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI

1.

Khi nào tôi sẽ nhận được kết quả thi kiểm tra của con tôi?
Gia đình sẽ nhận được kết quả kiểm tra vào cuối tháng 2, 2019. Tất cả học sinh đã dự thi kiểm tra sẽ nhận được một lá thư
cho biết tình trạng có đủ để nhập học (được nhận vào, danh sách chờ đợi, hoặc không đủ điều kiện nhận vào) và cũng có tổng
số điểm đạt qua bài thi kiểm tra.

2.

Trường học của con tôi đòi hỏi đăng ký/một khoản lệ phí trước khi tháng 2 kết thúc. Tôi có thể có thông báo sớm
hoặc kết quả kiểm tra qua điện thoại không?
Tất cả các thông báo kết quả thi tuyển sinh sẽ được gửi ra cùng một thời điểm. Văn phòng tuyển sinh không thể cung cấp
thông báo kết quả kiểm tra hoặc thông báo qua điện thoại.

3.

Tôi có thể sử dụng địa chỉ của người bạn hoặc người thân để đăng ký chương trình ASA mà tôi thích không?
Không. Tên và địa chỉ của Phụ huynh hoặc Giám hộ phải hợp pháp (toàn bộ giấy tờ lưu trữ theo lệnh của tòa án, phải có chử
ký của thẫm phán để được trình bày) và phải khớp với giấy tờ chứng minh hiện cư trú tại quận Jefferson.

4.

Tôi không thể đem con tôi đến ngày được chỉ định để kiểm tra vào ngày chỉ định. Tôi có thể làm gì?
Quý vị có MỘT ngày được phép thi kiểm tra lại được lên lịch theo chỉ định. Thực hiện theo các hướng dẫn trên thư Chấp
thuận để kiểm tra lên lịch. Quý vị có thể gọi vào văn phòng tuyển sinh trước hạn chót ghi trên đơn, nhắn tin vào thư thoại,
hoặc gởi email đến: Julia.Johns@jppss.k12.la.us theo yêu cầu của quý vị trước hạn chót đã yêu cầu. Văn phòng tuyển sinh
tuân theo một kế hoạch được chấp thuận nên không thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

5.

Tôi không đồng ý với một khía cạnh của quá trình nhập học đã được thực hiện cho con tôi như thế nào. Làm thế nào
giải quyết các thắc mắc của tôi?
Mỗi giai đoạn của quá trình tuyển sinh ASA cung cấp một cơ hội để nộp đơn khiếu nại. Tại thời điểm nộp đơn quý vị sẽ nhận
được một bìa cứng màu manila bên trong quý vị sẽ tìm thấy một mẫu đơn khiếu nại cũng như một bản sao thủ tục và chính
sách của ASA Tuyển sinh được Jefferson Parish School Board chấp thuận.
 Giai đoạn nộp đơn đăng ký và sàng lọc /không đủ điều kiện để kiểm tra: Nếu quý vị nhận được thư không đủ
điều kiện để kiểm tra, quý vị có thể điền đơn Kháng cáo và nộp lại trước thời hạn được nêu trong đơn.
 Giai đoạn kiểm tra: Giai đoạn Kháng cáo kiểm tra là giai đoạn duy nhất trong đó có một vấn đề với quá trình kiểm
tra chính nó xảy ra vào ngày kiểm tra sẽ được Ủy ban Kháng nghị xem xét lại để có thể kiểm tra lại. Nếu con quý vị
không khỏe, hồi hộp hoặc đau khổ vào ngày kiểm tra, quý vịsẽ được lên lịch kiểm tra lại vào ngày kiểm tra khác đã
được chỉ định.
 Giai đoạn Xếp hạng và Thông báo kết quả/Không đủ điều kiện nhập học: Nếu điểm kiểm tra nhập học của con
quý vị thấp hơn tỷ lệ 85th phần trăm, quý vị sẽ nhận được đơn Khiếu nại với thư không đủ điều kiện nhập học và
điểm số trong thư.

6.

Tôi đã bỏ lỡ hạn chót nộp đơn/lên lịch kiểm tra lại trong ngày đã định/nộp đơn Kháng cáo. Tôi có thể nộp nó trễ
không?
Tất cả thời hạn trong quá trình tuyển sinh của chương trình ASA là chắc chắn. Văn phòng tuyển sinh không thể đáp ứng các
yêu cầu hoặc tài liệu được trình bày sau thời hạn đã nêu.

