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MAGNET SCHOOL/MAGNET PROGRAM
NEW to JPPSS
2018-2019 APPLICATION and TRANSFER REQUEST FORM
2018-2019 ĐƠN GHI DANH & YÊU CẦU THUYÊN CHUYỂN
Hạn chót nộp đơn: Ngày 19 Tháng 12, 2018.
Tên học sinh

Cấp lớp
Tên

Chử lót

Họ
Điện thoại: (Nhà)

Tên Phụ huynh/Giám hộ

(Di động)

Địa chỉ
(SỐ NHÀ & TÊN ĐƯỜNG)
Ngày Sinh

(SỐ CĂN HỘ)

(THÀNH PHỐ)

(ZIP)

Tên trường đang theo học

Tuổi

Vui lòng cho biết sự chọn lựa bên tay phải tên trường quý vị mong muốn. Số 1 là trường được chọn thứ nhất, số 2 là trường được chọn thứ hai, và số 3 là trường được
chọn thứ ba.
STEM
IB
ARTS
Imm
erTrường IBO
Arts Integration
STEM
Immersion
sion
**Johnson Gretna Park (WB K – 5th)
Clancy (EB – K-5th)
Collins – (WB – K-5th)
Boudreaux (WB – Spanish - K-5th)
**Harahan Elementary(EB K – 5th)
Lincoln (WB – K-8th)
Washington (EB – K-5th)
Ellis (EB – French – K-8th)
*Marrero Middle (WB 6th – 8th)

Ellis (EB – Spanish – K-8th)

Riverdale Middle (EB – 6th-8th)

Douglass (WB – French – K-3rd)

Ehret High (WB – 9TH-11TH)
Riverdale High (EB – 9TH-11TH)
* Trường đang trong trình trạng Pre-IB, i.e. là trường trong quá trình ủy quyền của IB. ** là trường đang trong quá trình đề cử IB.
Tên trường địa hạt trong JPPSS:

__________________________________________________________

Phụ huynh phải trao tay đơn tại văn phòng Ban Tham Vấn (Compliance Office), 501 Manhattan Blvd., Suite 1100, Harvey, (504) 365-5312 vào lúc 3:00 pm cho đến hết
ngày 19 tháng 12, 2018. Thời gian mở cửa từ Thứ Hai – đến Thứ Sáu, 8:00 am – 3:00 pm.
Hóa đơn hoặc biên lai chứng nhận hiện đang cư ngụ trong quận Jefferson, giấy Khai sinh, dành cho những học sinh ghi danh từ cấp lớp 2 trở lên, bảng phiếu điểm cuối
năm của niên khóa 2016-2017 PHẢI đính kèm với đơn ghi danh.
Tôi hiểu rằng, con em tôi được LHSAA chấp thuận Thuyên Chuyển. để biết thêm những thông tin vui lòng liên lạc với ban thể dục – thể thao, (Health & Physical
Education Department) số điện thoại (504) 349-8645.
Tôi cam đoan rằng những thông tin trong đơn ghi danh là đầy đủ và chính xác. Tôi cũng hiểu rằng những giấy tờ liên quan không chính xác hoặc thiếu xót có thể dẫn
đến kết quả đơn ghi danh này sẽ bị từ chối.
Phụ huynh ký tên

Ngày

Quý vị có thể nhận được thông tin qua fax, điện thoại, email hoặc bưu điện U.S. Mail. Vui lòng cung cấp email address:
___________________________________________________________________
e-mail address
GHI CHÚ: Những học sinh được chấp thuận của Inter-District Transfer có thể tiếp tục theo học cho hết cấp lớp, hoặc lớp cho niên học cuối, nhưng phải nộp đơn InterDistrict Transfer và đơn the Transfer Permission vào mỗi năm.
Tiêu chuẩn cho 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 hợp lệ
Từ chối vì không còn chổ ______________
Từ chối vì không còn chổ ______________
_

_______
________________
Hiệu trưởng
Ngày
New to JPPSS Criteria
Học sinh hiện đang cư ngụ trong quận Jefferson, Phụ huynh/Giám hộ phải có chứng minh hóa đơn cư trú hiện tại hợp pháp, và không tham dự bất kỳ Trường Công Jefferson
Parish nào trong năm học trước (2017-2018) hoặc hiện tại (2018-2019) năm.

Ban Tham Vấn

Ngày

