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ĐƠN CHO PHÉP HỌC LỚP HÈ
LỚP 9 – 12
Ty Học Chánh quận Jefferson (JPPSS) mở lớp học hè cho những học sinh mà điểm tín chỉ cần kiện toàn, những
tín chỉ thiếu sót hay tín chỉ mới cho những học sinh cấp lớp 8 – 12. Tất cả các khóa học sẽ được học trên online
bằng hệ thống PLATO Learning System. Những học sinh bị thiếu điễm hay bị rớt hoặc không đủ điễm để vào học
lớp 9th thì được khuyến khích đi học lớp hè. Tất cả những môn học lại phải được hoàn tất trước khi học sinh đó
muốn ghi danh cho khóa học tiếp theo. DÙNG BÚT MỰC MÀU XANH.

Không phải là học sinh trong lớp IEP, IAP and/or ACE?
Vui lòng cung cấp bản sao của IEP, IAP and/or ACE.
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MÔN HỌC MỚI

MÔN HỌC LẠI

Học sinh có giấy phép cho ghi danh chỉ một môn mới trong
danh sách dưới đây. Cố vấn viên sẽ ký mật mã vào trong (
) của môn học được chọn.

Học sinh có giấy phép cho ghi danh lớp học lại từ những danh sách dưới
đây để chấp thuận cho tín chỉ. Cố vấn viên sẽ ký mật mã vào trong ( )
của môn học được chọn.
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Cố vấn giáo dục ký tên
Date
***Nếu như khóa học không có trong danh sách theo
yêu cầu ho Tốt nghiệp, vui lòng liên lạc với Cố Vấn Viên
trường học.

SỰ HIỂU BIẾT VÀ NHỮNG YÊU CẦU HỌC HÈ:







Hiện đang theo học lớp 9 – 12 Mẩu đơn cho phép học lớp hè & phiếu điểm tổng kết phải trình ra cho sự ghi danh
Môn học lại phải được tiểu bang chấp thuận cho tín chỉ của lớp học hè, như là Bulletin 741
Môn học lại phải được hoàn tất trước khi ghi danh cho khóa học mới
Học sinh phải theo đúng những giờ học quy định trên mạng (online) để hoàn tất khóa học
Học sinh sẽ hiện điện lớp học hè cho bổ sung điễm GPA của chín tuần học kỳ
Trường học hè đòi hỏi học sinh phải hiện diện đầy đủ để đủ tư cách cho việc học. Gặp cố vấn giáo dục để biết thêm
tiêu chuẩn đáp ứng cho học hè.
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