
  Năm Học 2018-2019 
Phải cung cấp tất cả các thông tin yêu cầu, trong đó bao gồm cả số ID của học sinh nếu thích hợp, thì đương đơn mới được xem xét.  Gửi lại mẫu đơn đã 
điền cho trường nơi quý vị muốn ghi danh học cho con quý vị. Kỳ Ghi Danh Chọn Trường, Vòng Hai cho năm học 2018-2019 kéo dài từ ngày 9 Tháng 
Hai tới ngày 31 Tháng Tám, 2017. 

Thông Tin về Học Sinh 

Họ Tên: 
    Tên Họ của Học Sinh Tên Gọi của Học Sinh Tên Đệm Viết Tắt 

Địa chỉ: 
Địa Chỉ Đường Phố Ngày sinh của Học sinh Số ID của Học Sinh 

Thành Phố Tiểu 
bang 

Số ZIP Code 

Số điện thoại 
ban ngày: 

Số điện thoại 
buổi tối: 

Học sinh có phải là cư dân của Jeffco không? 
Có  Không   

Liên hệ hoặc 
Tên Phụ Huynh: Địa chỉ Email: 

Tên trường hiện tại của học sinh: 

Cấp lớp hiện tại: Trường Jeffco muốn xin vào học: 
Cấp lớp muốn xin 
vào học: 

Chương trình Yêu cầu (nếu phù hợp) 
(IB, STEM, v.v.): 

Trường thuộc nơi Cư trú của Học sinh: 

Thông tin sau đây sẽ không ảnh hưởng đến quá trình quay số; học sinh có đang nhận các dịch vụ Giáo dục Đặc biệt (IEP) không? 
Có  Không 1

 1. Một hồ sơ xin Ghi danh Chọn Trường được chấp thuận sẽ có hiệu lực để theo học tại trường trong phần còn lại của cấp giáo dục mà nhà trường cung cấp - 
tức là cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở hay cấp trung học phổ thông. 
2. Các học sinh muốn quay lại trường thuộc khu phố của mình hoặc ghi danh theo học ở một trường khác phải nộp một Đơn Chọn Trường hoặc Yêu cầu
Chuyển Trường theo các mốc thời gian dành cho những đơn xin đó. 
3. Tất cả các học sinh trung học tham gia thủ tục Ghi Danh Học Theo Trường Lựa Chọn phải tuân thủ tất cả các yêu cầu và quy chế của CHSAA (Colorado 
High School Activities Association - Hiệp Hội Các Hoạt Động Trung Học Colorado). Một học sinh chuyển từ Trường A sang Trường B mà không đáp ứng 
điều kiện là gia đình học sinh đó đã thực sự chuyển nhà sẽ được coi là không đủ điều kiện thi đấu trong 50 phần trăm đầu tiên của số giải thi đấu thường niên 
tối đa được phép trong bất kỳ môn thể thao nào mà học sinh đó đã tham gia trong mười hai tháng qua. Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tình trạng hội 
đủ điều kiện tham gia các hoạt động thể thao. 
4. Không có phương tiện chuyên chở cho các Học sinh ghi danh theo Lựa chọn.

Ưu tiên đối với Anh Chị Em 
Chính sách của Học khu Công lập Jeffco cho phép các anh chị em theo học cùng một trường bằng cách ưu tiên ghi danh cho các học sinh sống trong cùng hộ 
gia đình. Một anh chị em phải hiện đang theo học tại trường yêu cầu và đã xếp lịch quay lại trường yêu cầu. 

Quý vị có xin áp dụng diện ưu tiên cho anh chị em không? 

Có  Không   

Thông Tin về Anh Chị Em: 
 
Tên Họ: Tên Gọi: 

Cấp lớp muốn xin 
vào học: 

Tên Họ: Tên Gọi: 
Cấp lớp muốn xin 
vào học: 

Tên Họ: Tên Gọi: 
Cấp lớp muốn xin 
vào học: 

Tôi làm đơn xin cho con tôi theo học tại một trường khác trường được chỉ định theo khu phố của con tôi. Tôi hiểu rằng các yêu cầu sẽ được chấp thuận dựa trên số ghế 
trống và không có đảm bảo rằng con tôi sẽ được theo học bất kỳ trường nào ngoài trường được chỉ định theo khu phố. Việc chấp thuận nhập học theo Lựa chọn ở lớp 
mẫu giáo không đảm bảo được nhập học trong chương trình cả ngày. Tôi xác nhận rằng thông tin mà tôi cung cấp trong tài liệu này là đúng, đầy đủ, và chính xác. 
Chữ ký của Cha Mẹ hoặc 
Người Giám Hộ: Ngày: 

 

School Use Only: 
Approved   Denied 

Date application received: Placement date: 

Receiving principal’s signature: 

__________________________________ 

Distribute copies to: 
1. Parent
2. Sending school principal
3. Receiving school principal

1 Theo chính sách học khu JFBA, quy trình chọn trường được thực hiện mà không được sử dụng thông tin về IEP hay các kế hoạch học tập đặc biệt khác.  Việc nhận học sinh còn tùy thuộc vào 
việc còn chỗ trống hay không, đội ngũ nhân viên, và năng lực của chương trình ở trường được yêu cầu. Nếu một học sinh có IEP được nhận theo diện kèm điều kiện, trường sẽ xem xét IEP 
của học sinh để đảm bảo rằng trường mà học sinh muốn tới có sẵn chương trình, nhân viên, và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu của học sinh như được nêu trong IEP.  Nếu không có, quyết 
định nhận học sinh sẽ bị hủy bỏ.

Ghi danh Chọn Trường Vòng Hai 
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