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MAGNET SCHOOL/MAGNET PROGRAM
Application for J.C. Ellis Immersion Program due to Boundary Changes
ĐƠN GHI DANH HỌC TRƯỜNG J.C ELLIS CỦA CHƯƠNG TRÌNH IMMERSION BỞI SỰ THAY ĐỔI RANH GIỚI
2018-2019 ĐƠN GHI DANH và YÊU CẦU THUYÊN CHUYỂN

Hạn chót theo yêu cầu: 4:00 pm, ngày 1 tháng 6, 2018
Vui lòng đánh dấu vào hộp trước tên trường cho biết học sinh thuộc chương trình nào

French Immersion

Spanish Immersion

Tên học sinh

Lớp niên khóa 2018-2019
Tên

Chử lót

Họ
Điện thoại: (nhà)

Phụ huynh/Giám hộ

(Cell)

Địa chỉ
(SỐ NHÀ VÀ TÊN ĐƯỜNG)

Ngày sinh

Tuổi

(SỐ APARTMENT)

(THÀNH PHỐ)

(ZIP)

Trường đang theo học

Tên trường thuộc khu vực của JPPSS (Attendance Zone):

___________________________________________

Phụ huynh/giám hộ phải hoàn tất đơn và nộp tại văn phòng Ban Tham Vấn (Compliance Office), 501
Manhattan Blvd., Suite 1100, Harvey, 70058 hoặc tại the Emenes Building, 822 S. Clearview Pkwy., Elmwood,
70123 thời gian 8:00 am đến 4:00 pm M – F. Hạn chót nộp đơn là 4:00 pm. Ngày 1 tháng 6, 2018.
Tôi cam đoan rằng những thông tin trong đây là đầy đủ và chính xác. Tôi cũng hiểu rằng những giấy tờ liên quan không đúng sự thật sẽ dẫn đến kết quả đơn ghi danh
này sẽ bị từ chối.
Phụ huynh ký tên

Ngày

Quý vị sẽ nhận được thông tin qua fax, điện thoại, email và/hoặc bưu điện U.S. Mail. Vui lòng cung cấp email address của quý vị:
____________________________________________________________________
e-mail address

GHI CHÚ: Học sinh đã được chấp thuận của Yêu Cầu Thuyên Chuyển học sinh có thể theo học hết cấp lớp, hoặc năm cuối của cấp lớp, nhưng phải
điền đơn Yêu Cầu Thuyên Chuyển (Inter-District Transfer) và đơn Xin Phép Thuyên Chuyển (the Transfer Permission) cho mỗi năm.
Criteria for Magnet School/Magnet Program Transfers
Chuyển đổi cho học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp bảy sẽ có ba mươi ngày (30) để trước khi niên khóa bắt đầu, những học sinh (Magnet student) của các cấp lớp có ba mươi ngày
(30 days) chuyển đổi cho bắt đầu của học kỳ II trong năm học. Những học sinh từ lớp 8 đến lớp 10 sẽ có ba mươi ngày (30 days) chuyển đổi trước khi năm học bắt đầu. Chương
trình Magnet cho phép những học sinh mới ghi danh vào trường Magnet của Ty Học Chánh quận Jefferson từ các quận huyện khác hoặc từ trường tư, học tại nhà được phép ghi
danh vào chương trình và các cấp lớp không quá sỉ số.
Chấp thuận:

Từ chối vì không hợp lệ

Chấp thuận:

Từ chối vì không còn chổ ___________

Từ chối vì không còn chổ ______________
_

Văn phòng Ban Tham Vấn

Ngày
Rev.3/2018jj

Từ chối vì không hợp lệ

_______
Hiệu trưởng

________________
Ngày

