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2017-2018 OPTION TO STAY
MATAS – 1 YEAR ONLY
TRANSFER REQUEST

Học sinh theo học cấp lớp 5th tại trường Tiểu học Matas chỉ một (1) năm
(Mặc dù trường Tiểu học Bunche là trường học thuộc địa hạt)
Hạn chót nộp đơn: Ngày 28 Tháng 7, 2017
Tên học sinh

Lớp theo học
Tên

Tên lót

Họ
Điện thoại: (Nhà)

Phụ huynh/Giám hộ

(Di động)

Địa chỉ
(SỐ CĂN HỘ)

(TÊN & SỐ NHÀ)

(THÀNH PHỐ)

(ZIP)

Những thông tin sau đầy đòi hỏi phải chính xác theo yêu cầu của văn phòng Ban Tham Vấn (the Compliance Office).

Tất cả những đơn yêu cầu phải được ký tên và gởi đến văn phòng Ban Tham vấn: fax, trao tay hoặc U.S.P.S. đúng
thời hạn. Quý vị sẽ nhận được tin tức báo cáo qua email hoặc U.S.P.S. Vui lòng cung cấp email address của quý vị:
_________________________________________________________
e-mail address

Criteria for Option to Stay Transfer – Tiêu chuẩn cho Yêu Cầu Lưu Lại

Những học sinh đang theo cấp lớp 5th cho niên khóa 2017-2018 và phải chuyển sang trường Tiểu học Bunche
cho niên khóa 2017-2018 là trường thuộc địa hạt, sẽ được phép lưu lại một (1) năm (Option to Stay), chỉ lưu lại
trường Matas cho niên khóa 2017-2018. Chỉ một (1) năm (Option to Stay), phải được chấp thuận trước ngày
28 tháng 7, 2017 để tiếp tục theo học trường Matas cho niên khóa 2017-2018.
Phương tiện di chuyển đến và đi phải do phụ huynh/giám hộ tự túc của những học sinh xin yêu cầu.
YÊU CẦU

Con tôi đã theo học trường Matas cấp lớp 4th trong năm học 2016-2017 tôi mong muốn con tôi sẽ lưu lại theo học cấp lớp
(5th) cho niên khóa 2017-2018. Tôi hiểu rằng chỉ một (1) năm thôi. Tôi cũng hiểu rằng phương tiện di chuyển đưa và đón
từ nhà đến trường sẽ do tôi phụ trách.

____________________________________
Tên trường yêu cầu
Chấp thuận:

Phụ huynh/Giám hộ ký tên

Ngày nộp đơn

Từ chối:
2017-2018 trường ký nhận

_______________________________________________
Văn phòng Ban Tham Vấn
Ngày
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