Advanced Studies Academies (ASA) Transfer Request Form for 2017-2018
HỌC CAO HỌC (ASA) ĐƠN YÊU CẦU THUYÊN CHUYỂN CHO NIÊN KHÓA 2017-2018

Năm ngày học đầu tiên của trường
Đơn Yêu Cầu Thuyên Chuyển có thể tìm thấy tại các trường Học Cao Học (ASA), jpschools.org/asa, địa chỉ:
501 Manhattan Blvd., Harvey, LA 70058 hoặc 722 S.Clearview Pkwy,Elmwood, LA 70123. Hoàn tất đơn
Yêu Cầu Thuyên chuyển và đơn sẽ được nhận bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 10 tháng 8, 2017 đến Thứ Tư, ngày
16 tháng 8, 2017. Đơn phải nộp trao tay tại văn phòng tuyển sinh: 501 Manhattan Blvd., in Harvey. Giờ mở
cửa từ 8:00 am đến 4:00 pm, thứ Hai – thứ Sáu.

ASA Admissions
349-7792
VUI LÒNG VIẾT HOA
Tên của học sinh:

Họ

Tên

__________________________________
Tên lót

Địa chỉ: _____________________________________________________________________________LA______________
Tên đường
(Apt. Number)
Thành phố
Zip
Số điện thoại:

;

;
Cầm tay

Nhà
Người hoàn thành mẫu đơn này
Hiện tại
Trường:

Cơ quan
Liên hệ với
học sinh:

Hiện tại
Mong muốn
______ ___ Lớp: ______ Trường:

____________ _____________

Lý do xin yêu cầu thuyên chuyển:

______

Chữ ký của Phụ huynh/giám hộ yêu cầu:





______

___ Ngày: _________________

Chuyển đổi sẽ được cấp nếu trường học còn chổ trống như mong muốn và học sinh phải học tập tốt trong khi
đang theo học trường hiện tại của học sinh trai/gái. Sẽ không được chấp nhận chuyển đổi cho niên học 20172018 khi học sinh bị sa thải học tập vào cuối năm học hiện tại 2016-2017.
Nếu như chuyển đổi được cấp, mà cho trường học đó ngoài địa hạt của học sinh, phương tiện di chuyển sẽ
không cung cấp bởi hệ Thống Trường Công Lập Quận Jefferson và phụ huynh/giám hộ phải tự túc. Điều kiện
cho tham gia môn thể dục Thể Thao theo quy định của LHSAA cũng bị ảnh hưởng.
Quyết định Chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ngày 17 tháng 8, 2017. Phụ huynh sẽ nhận được thông báo bằng
điện thoại và thư bưu điện về tình trạng Yêu Cầu Thuyên Chuyển.
Giấy chứng minh cư trú phải được trình bày tại thời điểm Yêu Cầu Thuyên Chuyển.

Nhân viên nhận đơn Yêu cầu: ______________________________________ Ngày/Thời điểm đóng dấu:
Nhân viên JPPSS

Chỉ dành cho văn phòng:
Chuyển đổi cấp

Chuyển đổi từ chối

Lý do từ chối:

_____________

Ngày: _________________

Phối Trí viên của văn phòng tuyển sinh ASA

________________________________________________________________________________ Ngày: __________________
Văn phòng Ban Tham Vấn

Jefferson Parish Public School System Advanced Studies Academies (ASA)
HỌC CAO HỌC (ASA) TY HỌC CHÁNH TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN JEFFERSON
CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI
Chính sách chuyển đổi có hiệu lực Sau khi niên học bắt đầu
Học sinh đang theo học ASA bên ngoài địa hạt của mình và mong muốn chuyển đổi vào trong
trường địa hạt của ASA của mình:


Đơn Yêu Cầu Thuyên Chuyển phải trao tay tại văn phòng tuyển sinh địa chỉ: 501 Manhattan Blvd. Harvey,
LA 70058.
 Đến trước phục vụ trước căn bản là chổ yêu cầu chuyển đổi có thích hợp như mong muốn.
 Chuyển đổi trường từ bên ngoài địa hạt vào trường bên trong địa hạt sẽ được cấp trước những ghi danh
yêu cầu mong muốn mới cho niên học sắp tới.

Học sinh đang theo học tại trường của ASA trong khu vực địa hạt và mong muốn chuyển đổi
đến trường của ASA bên ngoài khu vực địa hạt của mình:
 Đơn Yêu Cầu Thuyên Chuyển phải trao tay tại văn phòng tuyển sinh địa chỉ: 501 Manhattan Blvd.




Harvey, LA 70058.
Học sinh sẽ được cấp sau:
o Sau khi những học sinh đang theo học trường của ASA bên ngoài địa hạt và mong muốn chuyển
đổi vào trong khu vực địa hạt của họ; và
o Sau những đơn mới ghi danh cho niên học sắp tới trong vùng tham dự mong muốn hội đủ điều
kiện thông qua quá trình tuyển sinh.
Nếu không trong danh sách chờ đợi, sau hai nhóm kể trên, yêu cầu thuyên chuyển từ học sinh thường trú
bên ngoài khu vực địa hạt tham dự vào các trường mong muốn sẽ được cấp như là đến trước /được cấp
trước căn bản vẫn là có chổ trống thích hợp theo như yêu cầu mong muốn.

Chính Sách Chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm niên học bắt đầu





Đơn Yêu Cầu Thuyên Chuyển phải trao tay tại văn phòng tuyển sinh địa chỉ: 501 Manhattan Blvd.
Harvey, LA 70058.
Chổ trống thích hợp, chuyển đổi đến trường Học Cao Học khác sẽ được xem xét trong năm học ngày đầu
tiên khi niên học bắt đầu. Chuyển đổi sẽ không áp dụng cho học sinh trong danh sách chờ đợi được ký
nhận vào trường cung cấp/các cấp lớp. Ưu tiên cho những học sinh muốn chuyển đổi từ trường học bên
ngoài địa hạt vào trường trong địa hạt khu vực của mình.
Chuyển đổi sẽ không được xem xét sau ngày thứ năm học sinh đã đi học.

Chuyển đổi với người anh em


Đơn Yêu Cầu thuyên Chuyển trao tay tại văn phòng tuyển sinh: ASA Admissions Office (501 Manhattan
Blvd., Harvey, LA 70058.



Nếu yêu cầu chuyển đổi cho vị trí của trường ASA vào trong địa hạt khu vực
o Việc chuyển đổi sẽ được cấp ưu tiên trước những đơn ghi danh mới cho năm học kế tiếp; và
o



Trước những học sinh tìm kiếm trường từ những học sinh ngoài địa hạt khu vực

Nếu việc chuyển đổi cho những vị trí trong địa hạt khu vực của trường ASA đến trường ASA bên ngoài địa
hạt khu vực chuyển đổi sẽ được cấp :
o Sau những học sinh đang tìm kiếm chuyển trường ASA bên ngoài địa hạt khu vực vào bên
trong; và
o Trước những đơn mới ghi danh cho niên học kế tiếp sẽ được xem xét và ghi nhận

Ghi chú: Điều này được hiểu rằng Ty Học Chánh Quận Jefferson sẽ không cung cấp phương tiện di
chuyển cho học sinh theo học trường ASA bên ngoài địa hạt khu vực.

