COMPLIANCE OFFICE

JEFFERSON PARISH PUBLIC SCHOOL SYSTEM
501 MANHATTAN BOULEVARD, SUITE 1100
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
(504) 365-5312 (O) | (504) 349-8940 (F)
jpschools.org
ISAAC G. JOSEPH

GRETCHEN A. WILLIAMS

SUPERINTENDENT

COMPLIANCE OFFICER

FRENCH IMMERSION MAGNET SCHOOL/MAGNET PROGRAM (Kindergarten Only)
TRƯỜNG IMMERSION FRENCH/CHƯƠNG TRÌNH MAGNET (dành riêng cho Mẫu giáo)
2015-2016 TRANSFER REQUEST FORM
ĐƠN YÊU CẦU THUYÊN CHUYỂN NIÊN KHÓA 2015-2016
đang học lớp Kindergarten

Tên học sinh
Tên

chử lót

Họ
Điện thoại: (nhà)

Phụ huynh/Giám hộ

(tay)

Address
(SỐ NHÀ & TÊN ĐƯỜNG)

(APART#)

(THÀNH PHỐ)

(ZIP)

Những thông tin của học sinh sau đây đòi hỏi cung cấp chính xác đến văn phòng Ban Tham Vấn.
Ngàysinh
Phái tính

Xếp loại
Nam

Nữ

Chủng tộc

Giáo dục thường ____

Giáo dục đặc biệt

Asian

Black

Native American

White

Exceptionality:
Hispanic

Other:

Tên trường địa hạt trong quận JPPSS: _________________________________________________________
Phụ huynh)/Giám hộ phải trao tay đơn tại văn phòng Ban Tham Vấn: Compliance Office, 501 Manhattan Blvd., Suite 1100,
Harvey, (504) 365-5312.

Phụ huynh ký tên

Ngày

Quý vị sẽ nhận được thông báo qua fax, điện thoại, email hoặc bưu điện U.S. Mail. Vui lòng viết email address của quý vị:
____________________________________________________________________
e-mail address
Tiêu chuẩn cho trường Magnet/Sự Thuyên Chuyển chương trình Magnet

1. Khi quý vị nộp đơn Yêu cầu Thuyên chuyển, tại văn phòng Ban Tham Vấn (Compliance Officer) sẽ là bằng chứng với tòa lý do tại
sao học sinh này không theo học trường của địa hạt.
2. Chuyển đổi cho học sinh từ lớp Mẫu giáo (kindergarten) sẽ có ba mươi ngày (30) trước khi niên khóa bắt đầu hoặc những học sinh
của chương trình magnet hoặc các cấp lớp có đủ chổ cho học sinh được chấp thuận, có ba mươi ngày (30) chuyển đổi cho bắt đầu
của học kỳ II trong năm học.
3. Chương trình Magnet cho phép những học sinh mới ghi danh vào trường Magnet của Ty Học Chánh quận Jefferson từ các quận
huyện khác, hoặc từ trường tư, học tại gia đều được phép ghi danh và chương trình và các cấp lớp khi không quá sỉ số.

Chấpthuận:

Từ chối vì không đủ
tiêu chuẩn

Chấp thuận:

Từ chối vì quá sỉ số ______________

Từ chối vì không đủ
tiêu chuẩn
Từ chối vì quá sỉ số

____________

_
Văn phòng Ban
Tham Vấn

Ngày

Hiệu
trưởng

Ngày
Rev. 6/15/gw

