STUDENT SUPPORT UNIT

JEFFERSON PARISH PUBLIC SCHOOL SYSTEM

Isaac G. Joseph

DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION
ADMINISTRATION BUILDING ANNEX
4600 RIVER RD. 2ND FLOOR
MARRERO, LOUISIANA 70072
PHONE (504) 349-8667 FAX (504) 349-8686

SUPERINTENDENT

Denise Carpenter

CHIEF STUDENT SUPPORT OFFICER

www.jpschools.org
March 30, 2017

Phụ huynh/Giám hộ thân mến:
RE:
Thư này là để xác minh cuộc hẹn đã sắp xếp cho con em quý vị cần đánh giá về năng khiếu mà trọng tâm là ĐIỆN ẢNH.
Thời khóa biểu để đánh giá cho cuộc hẹn là:
Ngày:

Thời gian:

Địa điểm: Jefferson Parish Schools
PAUL EMENES BUILDING
822 S. Clearview Pkwy.
Harahan, LA 70123

Vui lòng đi vào cửa trước của tòa nhà.
Vui lòng đến trước 15 phút của cuộc thi trắc nghiệm.
Đến trễ trẻ sẽ không được trắc nghiệm
Làm ơn đi kèm với trẻ. Nếu đây là lần đầu tiên cho buổi đánh giá, quý vị phải ký tên vào đơn cho phép chúng tôi đánh giá
trẻ.* Nếu con em quý vị đang nhận Giáo dục đặc biệt, quý vị phải ký tên vào đơn cho phép đánh giá lại để bổ sung thêm
những biệt tài.*
Hệ thống trường học đã phối hợp với những nhân viên đã được đào tạo và được sự đồng ý của Bộ Giáo dục Tiểu bang
(the State Department of Education); Do đó, nó rất là quan trọng để quý vị đem con em quý vị đến đúng buổi hẹn. Quý vị
sẽ nhận được thư ghi rõ ngày/tháng xin phép cho con em quý vị ra khỏi trường vào ngày đánh giá. Nếu con em quý vị
đang đeo mắt kính, kính áp tròng (contact len) hoặc đang sử dụng máy hổ trợ nghe-nhìn, làm ơn chắc chắn rằng anh ấy/cô
ấy mang theo. Quý vị không cần đem theo bất kỳ học phẫm viết chì và giấy sẽ được cung cấp. VUI LÒNG CHỜ ĐỢI
TRẺ HOÀN TẤT CUỘC THI TRẮC NGHIỆM NƠI PHÒNG CHỜ ĐỢI. HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC RỜI
PHÒNG THI.
Những địa điểm sau đây là trung tâm thi trắc nghiệm:
NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH Mặc quần áo đồng phục.
(Lớp 4 – 12 PHẢI THUỘC LÒNG & CHUẨN BỊ ĐỘC THOẠI – THEO NHỮNG
ĐÍNH KÈM)
(Lớp K – 3 KHÔNG CẦN thuộc lòng để độc thoại; vì vậy, không có đính kèm)
Nếu quý vị không nhận được bài độc thoại, vui lòng liên lạc với văn phòng trong thời gian ngắn nhất.
Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng liên lạc với tôi số điện thoại 349-8667. Nếu quý vị không thể đến như đã hẹn, vui lòng
liên lạc với văn phòng bằng điện thoại hoặc email (nicole.scruggs@jppss.k12.la.us) để cho chúng tôi biết. Gặp trở ngại
trong việc di chuyển, vui lòng liên lạc với văn phòng số điên thoại 349-8667 hai tuần trước khi ngày kiểm ta bắt đầu. Cám
ơn rất nhiều cho sự hợp tác và hổ trợ cho cộng đồng giáo dục.
Chào thân ái,
Deidra A. Louis, Ph.D.
*
Ông bà, bạn bè, hoặc những thành viên không liên hệ với giám hộ không thể ký tên thay cho giám hộ.

