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STEM
MAGNET SCHOOL/MAGNET PROGRAM
Accepting Applications for Grades K through 2

NHẬN ĐƠN GHI DANH TỪ LỚP MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 2
2017-2018 ĐƠN GHI DANH và ĐƠN YÊU CẦU THUYÊN CHUYỂN
Hạn chót nộp đơn: 4:00 pm, Ngày 14 tháng 7, 2017.

East Bank Residents

West Bank Residents

Trường: Washington Elementary School
606 Clay Street
Kenner, LA 70062
Phone: 464-9111

Trường: Judge Lionel Collins
500 Pine Street
Marrero, LA 70072
Phone: 347-0254

Tên học sinh

Lớp
Tên

Chử lót

Họ

Điện thoại: (Nhà)

Phụ huynh/Giám hộ

(Di động)

Địa chỉ
(SỐ VÀ TÊN ĐƯỜNG)

Ngày Sinh

(SỐ CĂN HỘ)

(THÀNH PHỐ)

(ZIP)

Trường đang theo học

Tuổi

Tên trường khu vực thuộc JPPSS:

__________________________________________________________

Phụ huynh phải trao tay đơn tại văn phòng: Compliance Office, 501 Manhattan Blvd., Suite 1100, Harvey, (504) 365-5312 bắt đầu 8:00 am vào ngày
15 tháng 5, 2017 và hạn chót 4:00 pm ngày 14 tháng 7, 2017.
Tôi cam đoan rằng tất cả những thông tin trong đơn ghi danh này 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 ghi danh này sẽ bị từ chối.
Phụ huynh ký tên

Ngày

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

GHI CHÚ: Học sinh được chấp thuận của Yêu Cầu Thuyên Chuyển (Inter-District Transfer) có thể theo học hết cấp lớp, hoặc lớp cuối của cuối năm
học, nhưng phải điền đơn Yêu Cầu Thuyên Chuyển (Inter-District Transfer) và đơn xin phép (Transfer Permission) vào mỗi năm.
Criteria for Magnet School/Magnet Program Transfers
1. Chuyển đổi cho học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp bảy (7) sẽ có ba mươi ngày (30) trước khi niên học bắt đầu, những học sinh của chương trình magnet của các cấp lớp khi có

đủ chổ, có ba mươi ngày (30) chuyển đổi cho bắt đầu học kỳ II. Những học sinh từ lớp 8 đến lớp 10 sẽ có ba mươi ngày (30) trước khi năm học bắt đầu. Chương trình Magnet
cho phép những học sinh mới ghi danh vào truờng Magnet của Ty Học Chánh Quận Jefferson từ các quận huyện khác 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

Từ chối vì không hợp lệ

_______
Hiệu trưởng

________________
Ngày
Rev.5/3/17jj

