LAA 2 Student Registration – Ghi danh cho học sinh của LAA 2
Summer 2017 – Mùa hè 2017
TÊN HỌC HỌC SINH ________________________________________________________________
Họ
Tên
Tên đệm
Trường đang theo học: _____________________
Lớp: _______
Điện thoại: Di động:________________

_________________

Email: ______________________________________________________________________________
Địa điểm học kèm EOC: Đánh dấu “X” vào địa điểm học sinh muốn theo học.
__________ Westbank: WEST JEFFERSON
hoặc __________ Eastbank: RIVERDALE
Quý vị phải đưa và đón con em của mình. Đồng phục theo quy định (học sinh phải mặc quần dài và áo sơ mi; không được mang
dép flip flops, nón).
Con tôi sẽ (đánh
dấu “X” vào:
___Tham dự Science (khoa học) Session (5-9 tháng 6, 2017 (8:00 am – 11:00 am)
& thi kiểm tra LAA2
___Tham dự Social Studies (xã hội học) Session (5-9 tháng 6, 2017 (11:30 am-2:30 pm)
& thi kiểm tra LAA2
___Tham dự ELA (ngôn ngữ) Session (12-16 tháng 6, 2017 (8:00 am – 11:00 am)
& thi kiểm tra LAA2
___Tham dự Math (toán) Session (12-16 tháng 6, 2017 (11:30 am – 2:30 pm)
& thi kiểm tra LAA2
___Chỉ thi kiểm tra LAA2 VÀO NGÀY 19-23 THÁNG 6, 2017
Học sinh ghi danh dự thi chọn một địa điểm: WEST JEFFERSON hoặc RIVERDALE vào ngày 01 tháng 6, 2017.
Thời gian từ 8:00 am - 1:00 pm.
Phụ huynh/Giám hộ của học sinh ký tên: _________________________________________Ngày:_______________
Hoàn tất thi kiểm tra tại trường đang theo học:
Lớp của niên khóa 2016-2017 ________
Giáo dục đặc biệt (Khoanh tròn 1) Có

Không Nếu Có, đính kèm bản sao của IEP và những điều tiết.

Điều tiết của giáo dục đặc biệt (tất cả danh sách) ______________________________________________
504 (khoanh tròn 1) Có Không

Nếu Có, đính kèm bản sao của 504 plan -IAP.

504 Điều tiết (tất cả danh sách) _____________________________________________________________
ELL/LEP(khoanh tròn1) Có

Không

Nếu Có, đính kèm bản sao ACE.

ELL/LEP điều tiết (tất cả danh sách) _________________________________________________________
LAA2 cần thi kiểm tra vào mùa hè
(danh sách các môn) _____ ______ _______

