End of Course (EOC) Student Registration Summer 2017
GHI DANH CHO HỌC SINH DỰ THI EOC MÙA HÈ 2017
TÊN HỌC SINH ________________________________________________________________
Họ

Tên

Số điện thoại: Nhà ________________

Cầm tay________________

Điện thoại_________________

Email: ______________________________________________________________________________
Địa chỉ dự thi EOC: Vui lòng đánh dấu “X” vào kế bên địa điểm quý vị muốn con em mình theo học.
Easbank: RIVERDALE hoặc westbank: WEST JEFFERSON

Lớp học được vào ngày 5 – 16 tháng 6, 2017. Học sinh phải tự túc phương tiện di chuyển. Điều lệ trang phục
là quần dài và áo sơ mi. Không được mặc quần ngắn, áo hai dây, hoặc mang dép.
Đánh dấu X chọn một môn dự thi:
___ Tham dự EOC Algebra I Remediation (8:00 am – 10:00 am) và môn Algebra I EOC thi lại
___ Tham dự EOC Geometry Remediation (8:00 am – 10:00 am) và môn Geometry EOC thi lại
___ Tham dự EOC English II Remediation (10:00 am – 12:00 pm) và môn English II EOC thi lại
___ Tham dự EOC English III Remediation (10:00 am –12:00 pm) và môn English III EOC thi lại
___ Tham dự EOC Biology Remediation (12:30 pm – 2:30 pm) và môn Biology EOC thi lại
___ Tham dự EOC U.S. History Remediation (12:30 pm – 2:30 pm) và môn US History EOC thi lại
___ Chỉ thi kiểm tra
Học sinh ghi danh dự thi chỉ một trong hai địa điểm: West Jefferson hoặc Riverdale ngày 1 tháng 6, 2017, trong
khoảng thời gian từ: 8:00 am - 1:00 pm.

Danh sách các môn học cần dự thi ____________________________________________________
Thi lại sẽ bắt đầu vào ngày 19-23 tháng 6. Học sinh sẽ nhận được thông báo thời gian thi lại.
Phụ huynh/Giám hộ ký tên: _________________________________________ Ngày: _______________

Văn phòng phải hoàn tất cho thi kiểm tra:
Lớp 2016-2017 ______
Spec. Ed. (Khoanh tròn)

Có

Không Nếu Có, đính kèm hồ sơ IEP và những giấy tờ liên quan của học sinh.

Spec. Ed. Accommodations (tất cả danh sách) ________________________________________________________
504 (Khoanh tròn)

Có

Không Nếu Có, đính kèm hồ sơ 504 -IAP.

504 Accommodations (tất cả danh sách) _____________________________________________________________
ELL/LEP (Khoanh tròn) Có

Không

Nếu Có, đính kèm bản sao ACE.

ELL/LEP Accommodations (tất cả danh sách) _________________________________________________________
Đang trong tình trạng có nguy cơ ở lại lớp (Khoanh tròn một)

Có

Không

Môn học(s) ____________________
____________________
Bài kiểm tra của EOC cần thi lại vào mùa hè (viết danh sách) _______________________ _____________________

