
JEFFERSON PARISH SCHOOLS 
SCHOOL INSTRUCTIONAL MODEL CHANGE REQUEST 

YÊU CẦU THAY ĐỔI MỒ HÌNH HƯỚNG DẪN CỦA TRƯỜNG 

Ngày Yêu cầu: ____________________________________  Tôi muốn  ☐ Đăng nhập vào Virtual Jefferson 

☐ Thoát ra khỏi Virtual Jefferson

Họ học sinh: ___________________________________ Tên: ________________________________ Tên lót: ______________ 

Ngày Sinh: _________________________________________ Tuổi: _________________________________Lớp:*__________________________ 

Họ Phụ huynh/ Giám hộ: ____________________________________________ Tên: __________________________________________ 

Địa chỉ: ___________________________________Apt #:____Thành phố: _____________________ Tiểu bang: ________ Zip Code: _________ 

Số điện thoại: (_____) ________-__________ ☐ Nhà   ☐ Cầm tay        E-Mail Address: ______________________________________________ 

Tên trường: _____________________________________________________________________________________________________________ 

☐ Giáo dục thường ☐ Loại Giáo dục đặc biệt: ________________________________________________________________

Giải thích lý do tại sao đăng nhập vào hoặc thoát ra khỏi Virtual Jefferson trước khi kết thúc 9 tuần học.  

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Những giấy tờ quan trọng cần đính kèm khi nộp đơn: 

 ID nhận dạng của Phụ huynh

Ngoài ra, quý vị có thể đính kèm bất cứ tài liệu liên quan để hỗ trợ cho lý do đăng nhập vào hoặc thoát ra khỏi Virtual Jefferson trước khi kết thúc 

9 tuần học. 

* HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ PHỤ HUYNH HÃY NHẬN THỨC RẰNG RÚT RA KHỎI VIRTUAL JEFFERSON

TRƯỚC KHI CUỐI TUẦN HỌC CÓ THỂ ĐIỂM KẾT QUẢ CỦA MỘT PHẦN HOẶC ĐIỂM TÍN DỤNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH

TRONG CÁC KHÓA HỌC ĐÃ GHI DANH

Nếu yêu cầu truy cập vào Virtual Jefferson, vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây: 

a. Con em tôi có quyền truy cập vào thiết bị của riêng mình ☐ Có ☐ Không

b. Con em tôi có quyền truy cập internet ☐ Có ☐ Không

Phụ huynh/ Giám hộ ký tên: ___________________________________________________________ Ngày: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Office Use Only 

____________________________________________________________________________ ☐ Chấp thuận

 Niên khóa 2020-2021 ☐ Từ chối

Lý do từ chối: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ký tên của Cố vấn viên trường học                               Ngày                            Hiệu trường/Người chỉ định                          Ngày 

____________________________________________________ 

Chief of District Affairs Signature/Designee          Date                                                                                                                               Revised 8/28/2020
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