Phụ huynh /Giám hộ thân mến,
Hệ thống trường công lập quận Jefferson tin tưởng rằng tất cả học sinh đều có quyền hưởng
nền giáo dục tốt nhất nhằm phát triển tài năng của trẻ. Chúng tôi tin rằng tất cả học sinh sẽ
nhận được nền học vấn cao nhất trong mọi sinh hoạt giáo dục của chúng tôi.
Theo đạo luật Act 853 Louisiana Public School Choice Policy, chúng tôi được yêu cầu thông
báo đến quý vị rằng con em của quý vị đủ điều kiện được chuyển lên trường có hiệu quả cao
hơn. Trường học mà học sinh lựa chọn ghi danh phải có đủ chỗ đối với cấp lớp của trẻ muốn.
Nếu quý vị quyết định tận dụng cơ hội chuyển trường theo lựa chọn này, hướng dẫn sau đây sẽ
áp dụng:
1. QUY TRÌNH NỘP ĐƠN CHUYỂN TRƯỜNG: Đơn xin chuyển trường phải nộp tại văn
phòng Ban Tham vấn (Compliance Office), không được trễ hơn ngày 19 tháng 8, 2019.
2. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN/SỰ CHUYÊN CẦN: Phương tiện di chuyển sẽ không
cung cấp. Phụ huynh phải tự túc.
3. ADVANCED ACADEMIES/MAGNET PROGRAMS/CHARTERS: HỆ CAO HỌC
(ADVANCED ACADEMIES) /CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN (MAGNET SCHOOL)
/CHƯƠNG TRÌNH CHARTERS: Jefferson Parish Public School System Advanced
Academies, Magnet Programs, VÀ Charter Schools là những trường không tiếp nhận đối
với các đơn đề nghị Chuyển Trường Theo Lựa Chọn. Những trường này hoạt động theo
quy trình nộp đơn cũng có các yêu cầu riêng của họ.
4. ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ LHSAA: Những học sinh nào được chấp thuận Chuyển Trường
Theo Chọn Lựa phải tuân theo các quy định về điều kiện hội đủ LHSAA. Để biết thêm
thông tin, vui lòng liên lạc với Phòng Thể Thao, Sức khỏe, và Thể dục của JPPSS’s số
điện thoại 504-349-8645.
5. THỎA THUẬN XIN TIẾP TỤC Ở LẠI TRƯỜNG: Học sinh được chấp thuận theo điều
khoản của đạo luật ACT 853 xin ở lại trường tiếp tục theo học cấp lớp cuối trừ khi gia
đình chuyển đến khu vực đi học, nơi trường mới là trường có kết quả học tập thấp hơn.
6. CƯ TRÚ MỚI: Nhiều loại hạng và quy trình đang bắt tay hoạt động tìm kiếm cho việc
Yêu Cầu Chuyển Trường. Do đó, một tất cả các chổ đã sắp xếp cho những học sinh
chuyển vào Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson sẽ không được cứu xét theo
điều khoản Act 853 thuyên chuyển cho đến năm học kế tiếp bắt đầu.
Nếu như quý vị muốn ghi danh cho sự Thuyên chuyển, đơn ghi danh sẽ thích hợp từ ngày 8th
tháng 8 đến ngày 19th tháng 8 trên trang mạng: jpschools.org và tại văn phòng the Compliance
Office at 501 Manhattan Blvd., Harvey. Nếu quý vị có câu hỏi quan tâm về District’s policy
regarding Public School Choice, vui lòng liên lạc với cô Gretchen Williams tại
gretchen.williams@jppss.k12.la.us hoặc số điện thoại: 504-365-5312.
Ghi chú: Danh sách những trường A, B, và phía sau tờ giấy và không có nghĩa là tất cả các
trường có đủ chổ cho các cấp lớp. Đơn sẽ hết hạn ngày 30 tháng 8, 2019 để thuận tiện khi
chúng tôi duyệt xét được một trường có chổ thích hợp cho con em quý vị. Quý vị chọn ít nhất
là 3 trường trong danh sách thuyên chuyển cho con em quý vị.

