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RUPPEL ACADEMIE FRANCAISE– Frequently Asked Questions
Q: Trường Ruppel Academie Francaise có dùng chương trình giãng dạy giống như Advanced Study
Academy (ASA) không?
A: Học sinh theo học trường Ruppel Academie Francaise sẽ trãi nghiệm chương trình giãng dạy giống như học
sinh theo học chương trình Advanced Study Academy cộng thêm vào đó tiếng Pháp(French language) sẽ được
dùng để học tập hàng ngày.
Q: Như vậy con tôi có được chuyển sang chương trình ASA?
A: Trường Ruppel Academie Francaise là một trường duy nhất trong quận JPS, với các tiêu chuẩn tuyển sinh
khác nhau, do đó, sự chuyển đổi từ trường Ruppel Academie Francaise sang chương trình ASAs sẽ không
được.
Q: Con tôi sẽ học trường nào sau khi học xong lớp 9th của trường Ruppel?
A: Trong thời gian con em quý vị học trường Ruppel Academie Francaise đạt được số điểm tối thiểu là Mastery
của môn tiếng Anh (English) và môn Toán (math) trong phần thi LEAP của lớp 7th, có thể được chuyển thẳng
vào chương trình Advanced Study Academy cho lớp 9th nếu năng lực cho phép. Học sinh sẽ không được chuyển
lên chương trình Advanced Study Academy nếu trẻ không đáp ứng các yêu cầu học tập để ở lại trường Ruppel
Academie Francaise.
Một lựa chọn khác là các học sinh lớp 8th đang theo học tại trường Ruppel Academie Francaise có thể ghi
danh nộp đơn xin nhập học vào chương trình International Baccalaureate Magnet Program cho lớp 9th.
Q: Phương tiện di chuyển có được cung cấp không?
A: Có, phương tiện di chuyển sẽ được cung cấp cho cả hai bên bờ sông dành cho học sinh theo học trường
Ruppel Academie Francaise.
Q: Có chương trình giữ trẻ trước và sau giờ học không?
A: Quyết định cung cấp dịch vụ chăm sóc trước và sau sẽ do hiệu trưởng của Ruppel Academie Francaise đưa
ra vì cơ sở Ruppel Academie Francaise sẽ là địa điểm chăm sóc trước và sau duy nhất dành cho học sinh
Ruppel Academie Francaise.
Q: Lớp Pre-K có phải đóng lệ phí không?
A: Tất cả các chương trình Pre-K của Trường quận Jefferson đều phải trả học phí dựa trên thu nhập của gia
đình. Thông tin cụ thể hơn sẽ được cung cấp khi ghi danh.
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Học phí miễn phí cho tất cả các lớp mẫu giáo của JPPSS, bao gồm cả các trường học viện, dành cho trẻ em
đáp ứng các yêu cầu về tuổi và thu nhập (200% hoặc ít hơn Mức Nghèo theo luật của Liên bang). Các lớp học
sẽ được cung cấp miễn phí ngoại trừ chi phí bữa trưa, áp dụng cho trẻ hoặc gia đình của trẻ cho bất kỳ trẻ nào
đủ điều kiện nhận các bữa ăn giảm giá. Học phí sẽ được tính từ tháng 8 đến tháng 5, cho bất kỳ trẻ nào không
đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện (200% hoặc thấp hơn Mức Nghèo theo luật của Liên bang). Các gia
đình sẽ được yêu cầu cung cấp Bằng chứng Thu nhập (tìm thấy trên trang web của ASA và / hoặc của bộ phận
PK) để xác định khả năng đủ điều kiện nhận học phí miễn phí. Những gia đình không cung cấp bằng chứng về
thu nhập sẽ bị tính học phí ở mức cao nhất trong bảng thang lệ phí, xem xét và điều chỉnh hàng năm theo Mức
nghèo của Liên bang. Xem bảng thang phí tại
Q: Có bao nhiêu Phần cho mỗi cấp lớp của niên khóa 2020-2021?
A: Có hai Phần cho lớp Pre-K, kindergarten, và lớp 1st, từ lớp 2nd đến lớp 5th có một Phần.
Q: Tiêu chuẩn tuyển sinh vào trường Ruppel Academy là gì?
A: Học sinh sẽ nộp đơn ghi danh tại nơi được chỉ định và phải được cứu xét để đủ điều kiện nhận vào Ruppel
Academie Francaise. Điểm thi tuyển sinh yêu cầu là phân vị thứ 75.
Các chổ trống thích hợp có sẵn sẽ được chỉ định cho học sinh theo thứ tự xếp hạng của điểm kiểm tra tuyển
sinh của trẻ từ cao nhất đến phân vị thứ 75. Những học sinh nào kiểm tra đủ điều kiện để nhập học, nhưng
không còn chỗ trống, sẽ được liệt kê vào danh sách chờ đợi theo thứ tự xếp hạng.
Bắt đầu với kỳ nhập học cho năm học 2020-2021, học sinh ghi danh từ lớp 3 trở lên đạt điểm tối thiểu 75 trong
bài kiểm tra tuyển sinh sẽ phải chứng minh một số trình độ thông thạo tiếng Pháp bằng cách đáp ứng mức độ
yêu cầu trong bài kiểm tra về trình độ thông thạo theo tiêu chuẩn. Điều này sẽ đảm bảo rằng học sinh vào lớp 3
hoặc cao hơn sẽ có đủ khả năng tiếng Pháp để tham gia lớp học tiếng Pháp ở cấp lớp của mình.
Q: Những tiêu chuẩn nào để học sinh tiếp tục theo học truờng Ruppel Academie Francaise?
A: Học tập bị Sa thãi
Mỗi khóa học cuối cùng của học sinh trường Ruppel Academie Francaise có điểm trung bình từ lớp hai đến lớp
bảy sẽ được đánh giá vào cuối năm học. Điểm chất lượng cuối khóa / cuối khóa của học sinh cho tất cả các
khóa học không tính môn giáo dục thể chất và sức khỏe, sẽ được tính trung bình bằng cách sử dụng các giá trị
điểm chất lượng không trọng số (không bao gồm điểm danh dự) sau: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, và F = 0. Vì
vậy, tất cả các môn học đủ điều kiện có thể được tính trung bình, ở lớp 2, điểm tổng kết môn Ngữ văn và toán sẽ
được tính trung bình. Ở lớp 3, điểm chữ cái cuối cùng sẽ được tính cho các môn khoa học và xã hội và được
tính điểm trung bình ngoài Ngữ Văn và toán. Nếu học sinh kiếm được điểm trung bình cuối kỳ dưới 2,0 (không
được phép làm tròn) trong tất cả các khóa học đủ điều kiện đã cố gắng trong một năm học, học sinh đó sẽ bị sa
thải khỏi trường Ruppel Academie Francaise và không được phép đăng ký xét duyệt cho ít nhất một khóa học
năm. Ngoài yêu cầu về điểm trung bình, thành tích của học sinh trong tất cả các môn học đã cố gắng trong năm
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học sẽ được xem xét vào cuối năm học. Nếu một học sinh đạt điểm trung bình cuối khóa / cuối khóa học là “F”
cho bất kỳ hai môn học nào đã cố gắng trong suốt một năm học, học sinh đó sẽ bị sa thải và không được phép
đăng ký nhập học vào trường Ruppel Academie Francaise ít nhất là một năm học. Các gia đình muốn khiếu nại
việc sa thải học tập có thể gửi Mẫu Đơn Khiếu nại Việc sa thải Học vấn đến Văn phòng Ban tham Vấn để xem
xét.

Để biết thêm tin tức, vui lòng gọi vào văn phòng tuyển sinh số điện thoại (504) 349-7792

