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School System
HỆ THỐNG TRƯỜNG
CÔNG LẬP QUẬN
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JPPSS
CHƯƠNG
TRÌNH GIÁO
HUẤN LÁI XE
Để giáo dục học sinh trong
độ tuổi từ 15 – 17 và phải
học cấp lớp 8th trở lên.
Theo luật Tiểu bang
Louisiana để đạt được
chứng chỉ phải hoàn tất đủ
38 giờ học.

Driver’s Education
Program
JPPSS, Driver’s Education
501 Manhattan Blvd., Suite 2200
Harvey, LA 70058
O (504) 365-5368
F (504) 349-7665
Email:
Priscilla.Barnes@jppss.k12.la.us

Chương trình được cấp giấy
phép bởi Tiểu bang
Louisiana. Tất cả các
giảng viên đều là Giáo viên
có bằng chứng nhận. Do đó,
học sinh sẽ được cấp giấy
chứng nhận và có được ½
tín ch ỉ Carnegie khi hoàn
thành lớp học.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO
HUẤN LÁI XE

2017 – 2018
Driver’s Education Session
LỚP HƯỚNG DẪN LÁI XE

Lớp hướng dẫn Lái xe được cung cấp cho học sinh
Trung học cấp III tuổi từ 15 đến 17 tuổi phải học
cấp lớp 8th trở lên. Khóa h ọc này được tiểu bang
chấp thuận. Học sinh sẽ nhận được 1/2 tín ch ỉ khi
theo học, các lớp sẽ được tổ chức 4 lần mỗi năm.
Trong 38 giờ của khóa học lái xe trong đó có 30 giờ
học trên lớp trong 10 buổi tối thời gian từ 5:00-8:00
p.m., học sinh phải tham dự đầy đủ tất cả các lớp và 8
giờ thực tập lái xe. $400.00 cho một khóa học, phải
trả bằng money order hoặc check tại nơi ghi danh.
Vì ch ổ có giới hạn/khi ghi danh cần đem theo giấy
khai sinh.
Sau khi hoàn thành các yêu c ầu của khóa học
học, các giảng viên sẽ có 3 tháng để mỗi học sinh
hoàn thành 8 giờ sau khi tập lái xe. Khóa đào tạo
này sẽ chia làm 3 – 4 mùa . Học sinh sẽ lái xe sau
khi tan học, vào những ngày cuối tuần và vào
những ngày thích hợp.
Tất cả nhân viên của JPPSS sẽ nhận 10% giãm giá
cho con trai/con gái theo học lớp Driver’s Ed.
Program, lệ phí phải trả là $ 360.00

Ghi danh

Các lớp học: – có 4 lớp cho một

Ghi danh sẽ được tổ chức tại những địa điểm và
thời gian như sau:

năm, cả hai bên East Bank và West
Bank

East Bank:
Ghi danh bắt đầu 5:00 P.M. và sẽ chấm dứt đến
người cuối cùng hoặc đến 6:00 P.M. Ai đến trước
nhận trước.:

Lớp Mùa Thu:
Ngày 5 - 18 tháng 9, 2017*
Bắt đầu sau lễ Labor Day, Thứ ba – Thứ hai,
5 – 8 p.m., cho 2 tuần, có l ớp giảng dạy trong
10 buổi tối.

Trường học tên: T.H. Harris Middle, Cafeteria
911 Elise Street, Metairie

Lớp Mùa Xuân:
Ngày 27 tháng 11–ngày 8 tháng 12, 2017
Thứ hai – Thứ sáu, 5 – 8 p.m., cho 2 tuần,
có l ớp giảng dạy trong 10 buổi tối.

Lớp Mùa Thu: Th ứ năm, ngày 24 tháng 8, 2017
Lớp Mùa Đông: Thứ năm, ngày 9 tháng 11, 2017
Lớp Mùa Xuân: Th ứ năm, ngày 22 tháng 2, 2018
Lớp Mùa Hè : Thứ năm, ngày 17 tháng 5, 2018

Lớp Mùa Xuân:
Ngày 5 – 16 tháng 3, 2018
Thứ hai – thứ sáu, 5 – 8 p.m., cho 2 tuần, có
lớp giảng dạy trong 10 buổi tối.

West Bank:
Ghi danh bắt đầu 9:00 A.M. và nhận đến người
cuối cùng hoặc 10:00 A.M. đến trước nhận trước.:

Lớp Mùa Hè:
Ngày 4 – 18 tháng 6, 2018
Thứ hai – thứ sáu, 3 – 6 p.m., cho 2 tuần, có
lớp giảng dạy 10 buổi chiều.

Tại văn phòng JPPSS Administration,
Boardroom
501 Manhattan Blvd., Harvey
Lớp Mùa Thu: Th ứ bảy, ngày 26 tháng 8, 2017
Lớp Mùa Đông: Thứ bảy,ngày 11 tháng 11, 2017
Lớp Mùa Xuân: Th ứ bảy, ngày 24 tháng 2, 2018
Lớp Mùa Hè: Th ứ bảy, ngày 19 tháng 5, 2018

Địa điểm lớp bên East Bank:
Trường học Bonnabel High
2801 Bruin Drive, Kenner
Địa điểm lớp bên West Bank:
Trường học John Ehret High
4300 Patriot Street, Marrero

