Advanced Study Academies (ASA)
2019-2020 APPLICATION FORM-ĐƠN GHI DANH CHO CHƯƠNG TRÌNH ASA 19-20
Hạn chót nộp đơn 12:00 PM thứ sáu, ngày 26 tháng 10, 2018
Airline Park Academy for Advanced Studies
Gretna No. 2 Academy for Advanced Studies
Ray St. Pierre Academy for Advanced Studies
Metairie Academy for Advanced Studies
Chọn 1st

Haynes Academy for Advanced Studies
Lớp 6-12
Ruppel Academy for Advanced Studies
Lớp 6-8
Patrick Taylor Science & Technology Academy Lớp 6-12
Thomas Jefferson High School
Lớp 9-12

(thuộc khu vực CÓ/KHÔNG)

Tên học sinh: Họ
Địa chỉ: Số

Ngày sinh:

Lớp PK-5
Lớp PK-5
Lớp PK- 5
Lớp PK-5

CHỌN 2nd

(VUI LÒNG VIẾT HOA)
Tên đường

(thuộc khu vực CÓ/KHÔNG)

Tên
Apt. (nếu có)

Tên lót
Thành phố

Trường đang theo học:

Trường đang theo học thuộc loại nào
Trong niên khóa 2018-2019 Public in Parish

Zip

Cấp lớp (2018-2019):

Cấp lớp (2019-2020):

ĐÁNH DẤU VÀO:
Public out of State

Public out of Parish

Tên Phụ huynh/Giám hộ:

(Page 1 of 2)

Private in Parish

Private out of Parish

(VUI LÒNG VIẾT HOA)

Parochial in Parish

Private out of State

Parochial out of State

Parochial out of Parish

Home Schooled

Not in school yet

Điện thoại nhà:

Cơ quan:

Cầm tay:

Email Address:

Tôi cam đoan rằng những thông tin, tài liệu đính kèm trong đơn này đầy đủ và chính xác theo sự hiểu biết của tôi. Tôi hiểu rằng, trình bàysai hoặc thiếu xót sẽ
dẫn đến trình trạng đơn bị từ chối. Tôi cũng hiểu rằng, nếu tôi có thay đổi lập tức phải báo cáo cho văn phòng.
QUAN TRỌNG: Nếu con tôi có những điễm thi của Tiểu bang (IEP, IAP, or Service Plan) Tôi sẽ đính kèm bản sao phiếu điểm khi nộp đơn và tôi cũng sẽ đính
kèm bản sao nếu con tôi không theo học trong hệ thống trường công lập quận Jefferson.

_______________________________________________________________________
Phụ huynh/Giám hộ ký tên:

Ngày: __________________________

XIN ĐỪNG ĐÍNH KÈM NHỮNG TÀI LIỆU KHÔNG CẦN THIẾT KHI NỘP ĐƠN, VĂN PHÒNG TUYỂN SINH KHÔNG CỨU XÉT.

Thời gian nhận đơn:
MỞ CỬA: Thứ hai, ngày 1 tháng 10, 2018 vào lúc 8:00 am
ĐÓNG CỬA:Thứ sáu, ngày 26 tháng 10, 2018 vào lúc 12:00 pm
Tất cả các đơn nộp phải trao tay theo địa chỉ sau đây:

ASA Admissions Office JPPSS
East Bank: 822 S. Clearview Parkway, Elmwood, LA 70123
West Bank: 501 Manhattan Boulevard, Harvey, LA 70058
Điện thoại: 504-349-7792
KHÔNG NHẬN GỞI BƯU ĐIỆN, FAX, HOẶC EMAIL.

Giờ mở cửa: Thứ hai đến thứ sáu, 8:00 am – 3:00 pm
MỞ cho đến 6:00 pm vào Thứ tư, ngày 10th tháng 10
MỞ CỬA thứ bảy, ngày 20ththáng 10, 8:00 am – 12 trưa

ĐÓNG CỬA THỨ HAI, NGÀY 8 tháng 10, 2018

Thăm trang mạng jpschools.org/asa để biết thêm
tin tức.

________________________________________

Nhân viên của JPPSS ký tên
Ghi chú: Ngày/Giờ đơn được chuyển giao-nhận không
liên quan đến đơn được chấp thuận hoặc trong danh sách
chờ đợi.
Tôi có nhận được bản sao của đơn vào ngày/giờ:

________________________________________
Ký nhận

Phụ huynh nộp đơn phải có thời gian để nhân viên cứu xét đơn.
Ty Học Chánh Quận Jefferson không phân biệt trong đối xử, quốc gia, màu da, dân tộc luôn tuân thủ theo chính sách giáo dục.
VUI LÒNG XEM TIẾP TRANG 2

2019-2020 Application for Admission to a Jefferson Parish School System Advanced Study Academy
Đơn xin nhập học vào chương trình học cao học của Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson

Trang 2 của 2
Tên học sinh:
(viết hoa)

Họ

Tên

Tên lót

CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH:
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ - VUI LÒNG ĐÁNH DẤU VÀO TỪNG PHẦN TRONG BẢNG CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH ĐỂ
BẢO ĐẢM QUÝ VỊ ĐÃ CÓ NHỮNG TÀI LIỆU CẦN THIẾT THEO YÊU CẦU.
Ghi danh cho học sinh lớp Pre-K đến lớp 1:
____
Đang theo học lớp Pre-K, học sinh phải 4 tuổi hoặc truớc ngày 30 tháng 9, 2019, đính kèm giấy khai sinh.
____
Đang theo học lớp kindergarten, học sinh phải 5 tuổi hoặc trước ngày 30 tháng 9, 2019, đính kèm giấy khai sinh.
____
Tất cả học sinh nộp đơn từ lớp Pre-K đến lớp 1st phải đính kèm giấy khai sinh.
____
Tất cả học sinh ghi danh từ lớp Pre-K đến lớp 1 phải cư ngụ trong quận Jefferson phải đính kèm những bản sao giấy tờ sau đây: bằng lái
xe, ID của tiểu bang, hóa đơn còn hạn, hoặc những giấy tờ khác.
Ghi danh cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5:
____
Đính kèm bản sao phiếu điểm.
____
tuổi của học sinh phải đúng như trong giấy khai sinh.
____
Học sinh phải cư ngụ trong quận Jefferson và đính kèm bản sao những giấy tờ sau đây: bằng lái xe, ID tiểu bang, hóa đơn còn hạn, hoặc
những giấy tờ khác.
Ghi danh cho học sinh từ lớp 6th đến lớp 12th
____
Bằng chứng cư ngụ trong quận

Học sinh phải sống trong quận Jefferson và đính kèm nững giấy tờ sau đây: bằng lái xe, ID tiểu bang, hóa đơn còn hạn, hoặc
những giấy tờ khác.
____
Phiếu điểm

Đính kèm bản sao phiếu điểm tổng kết của hai năm qua (năm cuối cùng). Điểm tổng kết của môn: tập đọc, anh văn, toán, khoa
học, VÀ xã hội học phải là điểm “C” hoặc cao hơn.
____
Điểm Standardized:

Điểm Standardized tiêu chuẩn với tỷ lệ phần trăm từ năm học 2017-2018. Điểm tổng thể phải 85th phần trăm trở lên. HOẶC

2017-2018 ĐIỂM CỦA iLEAP hoặc LEAP. Học sinh phải đạt tối thiểu là Mastery trong hai môn Anh văn/ngôn ngữ và Toán.
HOẶC

2017-2018 ĐIỂM CỦA End of Course (EOC) từ các bài kiểm tra statewide Học sinh phải đạt tối thiểu là “Good” trong hai môn
Anh văn/toánHOẶC

Tiêu chuẩn điểm của năm học 2017-2018 từ tiểu bang khác.
Quan trọng:
1. Các bài kiểm tra standardized được đánh giá riêng tư không chấp thuận cho Advanced Study Academies admissions process.
2. Trách nhiệm của Phụ huynh/giám hộ phải báo cho ban tuyển sinh nếu con em quý vị yêu cầu phòng kiểm tra như được ghi chú trong đơn
IEP hoặc IAP. Không cung cấp phòng thi đặc biết cho trường hợp nếu như không cung cấp giấy chứng minh của IEP hoặc IAP khi đơn nộp.
3. Chương trình Học Cao Học mở ra cho tất cả các học sinh tham dự. Học sinh nộp đơn sẽ theo học trường trong khu vực của mình.
4. Học sinh nộp đơn có thể liệt kê các trường ngoài khu vực tham gia của mình nếu có chổ trống tại trường sau khi tất cả học sinh đủ tiêu chuẩn
nộp đơn xin học trong khu vực tham dự sẽ được sắp xếp. Việc chuyển trường chỉ được cấp trong năm ngày đầu tiên của năm học. Việc
chuyển tiếp có giá trị cho đến khi điểm cuối của trường cung cấp tất cả các tiêu chuẩn học tập được duy trì.
5. Phương tiện di chuyển sẽ không cung cấp cho bất kỳ học sinh nào cư ngụ ngoài khu vực trường học của mình.
6. Đơn ghi danh sẽ được kiểm duyệt ngay khi nộp đơn. Nếu học sinh đạt đủ tiêu chuẩn, một lá thư chấp thuận có ghi ngày tháng, thời gian, địa
điểm kiểm tra đưa ngay trong thời điểm nộp đơn.
7. Những đơn được coi là không đủ điều kiện sẽ có 3 vị của quản trị viên văn phòng kiểm tra đơn. Gia đình của những học sinh nộp đơn không
đủ điều kiện sẽ được chỉ định liên lạc với ủy ban.
8. Thông tin về quy trình kháng cáo sẽ được cung cấp tại thời điểm nộp đơn.
9. Một Ủy ban gồm có 3 vị sẽ xem xét tất cả các đơn kháng cáo tại giai đoạn nộp đơn và sàng lọc đơn.
10. Những học sinh đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn điều kiện trong giai đoạn nộp đơn ghi danh và đơn sẽ được kiểm tra để có thể nhập học vào
chương trình Học Cao Học.
11. “Điểm số đủ điều kiện” cho bài kiểm tra tuyển sinh là 85 trở lên hoặc cao hơn. Nhập học phụ thuộc vào năng lực và khu vực tham dự
12. Tất cả thời hạn trong quá trình tuyển sinh của ASA là đúng thời hạn.
HẠN CHÓT NỘP ĐƠN ngày 26 tháng 10, 2018 VÀO LÚC 12:00 TRƯA.

