
ĐƠN XIN CHỌN LỰA TRƯỜNG HỌC                            
CÁC HỌC SINH CƯ NGỤ TRONG KHU HỌC CHÁNH 

Niên Học 2016-17 
Đơn rút thăm chọn Trường Trung Học Chuyên Môn sẽ được nhận từ Ngày 3 Tháng Hai @ 8am tới Ngày 17 Tháng Hai@ 5pm 

Đơn rút thăm chọn Trường Tiểu Học và Cấp Hai Chuyên Môn sẽ được nhận từ Ngày 18 Tháng Hai @ 8am tới Ngày 9 Tháng 

Ba @5pm 

Đơn thỉnh cầu có thể nộp bất cứ lúc nào.  Để được quyết định sớm, xin theo các ngày đúng kỳ hạn ở trên. 
   

 

Bao gồm trong tập thông tin này :  

 Thông Tin Hữu Ích, trang 1-2 

 Đơn Trung Học, trang 3  

 Đơn Tiểu Học/Cấp Hai, trang 4 

 Khảo Sát Tiêu Chuẩn Thu Nhập, trang 5 

 Các chỗ trống trong Trường Tiểu Học/Cấp Hai, trang 6 

 Đơn thỉnh cầu và hướng dẫn, trang 7-8 
 

 
 

Thông Tin  

Liên Lạc 
 

Trung Tâm Ghi Danh 

& Chuyển Trường 
 

Blanchard Education  

Service Center 

501 N. Dixon 

Portland, OR 97227 

Phòng 140 

Điện Thoại:  

503-916-3205 
 

Xin vào trong mạng 

website 

pps.net/schoolchoice  

Hoặc gọi số  

503-916-3205 để: 
 

 Tìm trường 

trong khu 

hàng xóm của 

quý vị 
 

 Biết thông tin 

cập nhật: 
 

-các chỗ trống 
 

-đòi hỏi của các 

chương trình  
 

-khoảng cách 

và các chọn lựa 

chuyên chở  
 

-luật lệ rút 

thăm chọn 

trường 

 
 

 

 

Các trường học xuất sắc trong khu hàng xóm là nền tảng của Sở Học Chánh Portland.  Các gia đình đang tìm 

trường để ghi danh cho con em đi học được khuyến khích tham dự các buổi thông tin open house trong trường 

học trong khu hàng xóm ấn định theo địa chỉ của quý vị.  Một danh sách liệt kê các buổi Kết Nối Lớp Mẫu Giáo 

Connect to Kindergarten và thông tin open house có tại http://portland.schoolwires.net/Page/2434.  
 

Các gia đình cũng có thể nộp đơn xin chuyển đến một trường học khác trong khu học chánh PPS.   

 

Rút Thăm Lựa Chọn Chuyển Trường Chuyên Môn    

Xin chuyển đến các trường chuyên môn như là các chương trình ngôn ngữ hội nhập và các trường chuyên môn về 

nghệ thuật/khoa học xảy ra qua thủ tục máy vi tính rút thăm hàng năm.  Đơn xin chuyển trường qua thủ tục rút 

thăm, các chỗ trống, các đòi hỏi buổi họp bắt buộc và các thông tin về các lựa chọn chuyên môn được bao gồm 

trong trang 1-6 của tập hồ sơ này.  

Các học sinh hội đủ tiêu chuẩn ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá hoặc đang học ở chương trình Head Start Pre-

kindergarten có nhiều cơ hội hơn để được chấp nhận vào 10 trường học và chương trình chuyên môn trong trang 

6.  Nếu học sinh đủ điều kiện cho ưu tiên này, xin nộp đơn đủ điều kiện thu nhập trong trang 5 trước ngày 9 tháng 

ba.   

Hầu hết các chọn lựa trường học chuyên môn có những đòi hỏi bắt buộc khác gia đình phải làm theo để con em 

được chấp nhận vào các lớp bắt đầu chương trình chuyên môn. Các học sinh muốn xin học các lớp khác phải theo 

thủ tục điền đơn thỉnh cầu diễn tả đưới đây.   

 

Đơn Thỉnh Cầu Xin Chuyển Trường  

Các gia đình có thể yêu cầu xin chuyển đến một trường trong khu hàng xóm khác bằng cách điền đơn thỉnh cầu 

xin chuyển trường ở trang 8 trong tập hồ sơ này.  Các gia đình cũng nên dùng đơn thỉnh cầu cho các trường hợp 

sau đây: vào cấp lớp đầu tiên của chọn lựa chuyên môn không qua thủ tục rút thăm; trở lại trường học trong khu 

hàng xóm từ một trường đã chuyển đến, để có được những bảo đảm ban điều hành giáo dục đã chấp nhận.   

Đơn thỉnh cầu có thể nộp bất cứ lúc nào. Để được cơ hội chấp nhận tốt nhất, xin nộp đơn trước kỳ hạn cuối của 

chu kỳ rút thăm chuyển trường diễn tả ở trên.   

Sự chấp nhận đơn thỉnh cầu tùy thuộc vào sự xác minh là sức khỏe, an toàn, và phúc lợi giáo dục của học sinh sẽ 

được tốt hơn trường học hiện tại và trường học yêu cầu xin chuyển đến còn chỗ trống.  Thêm thông tin về thủ tục 

thỉnh cầu chuyển trường ở trang số 7. 

Thông Tin Quan Trọng  

 Kết quả rút thăm và thỉnh cầu xin chuyển trường sẽ được gởi tới nhà các gia đình khoảng sáu tuần sau 

khi hết hạn xin chuyển trường. 

 Các gia đình xin rút thăm chuyển trường có 10 ngày để quyết định có hoặc không chuyển trường khi đã 

được chấp thuận, và trong vài trường hợp, phải chứng minh là hội đủ điều kiện đòi hỏi bắt buộc.  

 Các học sinh không nhận được trả lời của một trong những trường lựa chọn, hoặc không hội đủ điều kiện 

bắt buộc, sẽ được ấn định học trường trong khu hàng xóm, hoặc nếu đang học trong trường thuyên 

chuyển, sẽ tiếp tục học trong trường này. 

 Nếu một trường học được yêu cầu bởi phụ huynh của một học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt 

IEP, trường học này có thể không nhận học sinh vì xác định học sinh có thể không nhận được một 

chương trình giáo dục miễn phí & thích hợp trong trường học đó. 

 Các học sinh cư ngụ ngoài giới hạn của khu học chánh PPS không thể nộp đơn xin rút thăm chọn trường, 

vì nó không tuân theo luật mới chuyển trường giữa các khu học chánh của tiểu bang.  Một cuộc rút thăm 

riêng cho các học sinh ở các khu học chánh khác sẽ xảy ra vào tháng tư.  Gọi số 503-916-3205 để biết 

thêm chi tiết về việt rút thăm chọn trường giữa các khu học chánh. 

Nếu là học sinh lớp 8 cư ngụ trong khu hàng xóm Trường Jefferson, học sinh có sự chọn lựa trường được ấn định 

– trường học sẽ phải đi học nếu không được chấp thuận chuyển trường. Để biết thêm về các sự lựa chọn hai 

trường ấn định, xin vào 

http://portland.schoolwires.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/182/Dual_Assignment_Form_1617.pdf.  

Nói chuyện với giáo viên cố vấn lớp 8 trước ngày 17 tháng hai để xác định lựa chọn trường nào.   

http://portland.schoolwires.net/Page/2434
http://portland.schoolwires.net/cms/lib8/OR01913224/Centricity/Domain/182/Dual_Assignment_Form_1617.pdf


ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP THÊM… 
Các chương trình dưới đây có thể giúp quý vị hiểu biết thêm về các sự chọn lựa có sẵn cho các học sinh Portland.   
 
 

CHƯƠNG TRÌNH      LIÊN LẠC  ĐIỆN THOẠI # E-MAIL 
 

Charter Schools    Kristen Miles                503-916-3359  kmiles@pps.net   

Multiple Pathways to Graduation   Korinna Wolfe  503-916-5437  kwolfe@pps.net   

ESL/Bilingual Services    Eric Tong  503-916-6525  etong@pps.net   

Kindergarten/Before & After School Care  Nancy Hauth  503-916-3230  nhauth@pps.net  

Funded Programs    Kathy Gaitan  503-916-2000 Ext. 74110 kgaitan@pps.net 

Head Start Programs    Paul Haugland  503-916-5724  phaugland@pps.net  

Home Schooling (MESD)   Todd Olsen               503-257-1661  tolsen@mesd.k12.or.us  

Special Education Services   Mona Walker  503-916-3152  mwalker2@pps.net  

 

SUN Community Schools   Dunya Minoo  503-916-2000 Ext. 74929 dminoo1@pps.net  

Talented & Gifted Education (TAG)  Andrew Johnson  503-916-3358  wjohnson1@pps.net  

Transportation Services    Helen O’Donnell  503-916-6901 Ext. 77270 hodonnell.net   

 

  

THÔNG TIN CHỌN LỰA TRƯỜNG HỌC: 
 

Đi Học Sớm: Luật Oregon đòi hỏi trẻ em 5 tuổi trước ngày hoặc vào ngày 1 Tháng Chín phải đi học lớp Mẫu Giáo, hoặc 6 tuổi trước 

ngày hoặc vào ngày 1 Tháng Chín phải đi học lớp một.  Nếu quý vị muốn con em đi học mẫu giáo hoặc lớp một và ngày sinh của con em 

quý vị sau ngày 1 Tháng Chín và trước Ngày 1 Tháng Mười, xin gọi văn phòng Tài Năng và Năng Khiếu Talented and Gifted để xin đơn 

hoặc để biết thêm tin tức xin gọi số 503-916-3358.  Lưu ý:Các chương trình song ngữ hội nhập sẽ không còn nhận Đi Học Lớp Mẫu Giáo 

Sớm. 

Tin tức cho anh chị em xin chuyển trường: Anh chị em cùng xin chuyển trường - các anh chị em cùng sống chung một nhà và sẽ đi 

học cùng trường/chương trình cùng một lúc (một người phải đang học ở trường/chương trình  mà các anh chị em đang xin chuyển đến). 

Các anh chị em xin chuyển trường sẽ được ưu tiên trong thủ tục rút thăm và thỉnh cầu để được học trường học chọn lựa đầu tiên.   

Nhập chung các đơn của anh chị em là các đơn xin rút thăm hoặc thỉnh cầu xin chuyển trường của các trẻ em sống chung một nhà và 

xin học cùng một trường/chương trình cùng một lớp.  Khi các đơn được nhập chung với nhau, tất cả anh chị em sẽ có cùng kết quả: chấp 

thuận, từ chối, hoặc trong danh sách chờ đợi.  Nộp chung đơn không gia tăng cơ hội được chấp thuận.    

Chương trình mẫu giáo nguyên ngày miễn phí: Mẫu giáo là một chương trình nguyên ngày miễn phí cho tất cả trường học cho tất cả 

các đình trong PPS.  Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với giám đốc chương tình số 503-916-3230 hoặc nhauth@pps.net. 

Lựa Chọn Chuyên Môn: Một trường học hoặc chương trình được cấu trúc chung quanh một chương trình giảng dạy độc nhất, như là 

chương trình ngôn ngữ hội nhập.  Các lựa chọn chuyên môn cũng là các chương trình thu hút như nam châm, chuyên môn đặc biệt và 

được ấn định là đặc biệt. Để xin vào Trường Trung Học Kỹ Thuật Benson và Trường Trung Học Jefferson, dùng đơn xin học trong trang 

3. Dùng đơn trong trang 4 để xin học trong ba chọn lựa trong các trường tiểu học, K-8 và cấp hai chuyên môn liệt kê trong trang 6. 

Rút thăm chọn lựa ưu tiên cho các học sinh gia đình có thu nhập thấp: Các học sinh đủ điều kiện ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá hoặc 

học trong lớp Head Start Pre-k được ưu tiên chuyển đến mười trường học và chương trình chuyên môn trong trang 6.  Ưu tiên áp dụng 

cho các trường/chương trình tỷ lệ của học sinh đủ điều kiện ăn trưa miễn phí và giảm giá dưới trung bình của khu học chánh.   Để được 

tiêu chuẩn ưu tiên, nộp đơn xin rút thăm chuyển trường (trang 4) và đơn đủ điều kiện thu nhập (trang 5) trước ngày 9 Tháng Ba. 

Đơn thỉnh cầu chuyển trường: Yêu cầu xin chuyển trường đến một trường trong khu hàng xóm khác hoặc một lớp chính xác trong lựa 

chọn chuyên môn. Xin xem hướng dẫn trong trang 8 và điền đơn trong trang 7 để thỉnh cầu xin chuyển trường.  

Trường học trong khu hàng xóm: Một trường học cho một khu cư ngụ đã được ấn định.  
Danh sách chờ đợi:  Một danh sách của các học sinh không được chấp nhận vào trường học vì không còn chỗ trống, nhưng có thể được nhận 

nếu có chỗ trống vì học sinh được chấp nhận chuyển trường bỏ chỗ và không chuyển trường.  Danh sách chờ đợi có hiệu lực cho tới ngày 26 

Tháng Chín, 2016. 

Cư ngụ trong khu học chánh:  Thủ tục rút thăm và thỉnh cầu chuyển trường chỉ cho những học sinh có địa chỉ trong khu vực của khu PPS.  Các 

gia đình ghi danh cho con đi học lần đầu tiên, hoặc chuyển từ một địa chỉ khác, phải cung cấp hai chứng minh địa chỉ trong khu hàng xóm hoặc 

trường đang học.  Một vài chương trình ngôn ngữ hội nhập dành ưu tiên theo địa chỉ.  Nếu học sinh dọn tới một địa chỉ khác trước khi niên học 

bắt đầu, kết quả xin chuyển trường có thể thay đổi.    

Các Chương Trình Ấu Nhi:  PPS cung cấp nhiều lớp ấu nhi chuẩn bị cho lớp mẫu giáo qua Chương Trình Funded Programs (Title I).  Thông tin 

về việc nộp đơn sẽ có vào mùa xuân tại http://portland.schoolwires.net/Page/2470 hoặc gọi số 503-916-3789.   

Charter School:  Một trường công cộng được điều khiển bởi một số phụ huynh, giáo viên, và/hoặc các thành viên trong cộng đồng như là 

một trường bán công trong khu học chánh. Mỗi trường charter có thủ tục xin học khác nhau.  Thông tin xin học trường charter trong khu 

học chánh PPS có sẵn tại http://portland.schoolwires.net/Page/1466   

Các chọn lựa giáo dục không theo truyền thống: Khu học chánh điều khiển hoặc cộng đồng phát triển một số chương trình cho một số 

học sinh đặc biệt. Các lựa chọn giáo dục không theo truyền thống thông thường cung cấp một chương trình khác với hoặc cộng thêm vào 

chương trình giảng dạy thông thường và có thể cung cấp cấu trúc cũng như giờ học khác thường. Thông tin về chương trình và ghi danh 

xin học có sẵn tại http://portland.schoolwires.net/site/Default.aspx?PageID=951 
Sở Học Chánh Portland công nhận sự đa dạng và giá trị của tất cả mọi cá nhân và mọi nhóm và vai trò của họ trong xã hội. Tất cả mọi cá nhân và mọi nhóm sẽ được đối xử 
công bằng trong tất cả sinh hoạt, chương trình, và hoạt động, bất kể tuổi tác, màu da, tin ngưỡng, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, quốc gia nguyên thủy, sắc tộc, tôn giáo, 

giới tính, hoặc khuynh hướng tình dục.  Chính Sách của Ban Điều Hành giáo Dục 1.80.020-p 
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Sở Học Chánh Portland 
 

2016-17                    

ĐƠN RÚT THĂM 
CHỌN TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CHUYÊN 
MÔN  

 

CHO CÁC HỌC SINH TRONG 
KHU PPS 

 
HẠN CUỐI ĐỂ NỘP ĐƠN CHỌN TRƯỜNG TRUNG HỌC-NGÀY 17, THÁNG HAI 2016 @ 5:00 P.M. 

 
 

 
 

NẾU QUÝ VỊ MUỐN NỘP ĐƠN CHỌN TRƯỜNG ONLINE, XIN VÀO MẠNG 
WWW.PPS.NET/SCHOOLCHOICE VÀ CHỌN APPLICATION LINK  

 
 

 
 

NỘP ĐƠN TẠI CHỖ HOẶC GỞI THƠ: 
 

 

-NỘP ĐƠN TẠI CHỖ:  
  TRUNG TÂM GHI DANH & CHUYỂN TRƯỜNG 
  501 N DIXON ST. ROOM  140 
  PORTLAND, OR 97227 

 

- GỞI THƠ:  
  TRUNG TÂM GHI DANH & CHUYỂN TRƯỜNG,  
  P.O. BOX 3107 
  PORTLAND, OR 97208 

 
 

 
 

 

 

NGÀY 
 

TÊN HỌC SINH GHI DANH (tên ghi danh là tên trong hồ sơ phiếu điểm)      

HỌ                                                                                           TÊN                                                            TÊN LÓT VIÊT TẮT 

 

NGÀY SINH  

 

GIỚI TÍNH 
 

 NAM    NỮ 
 
 

HỌC SINH ĐANG HỌC TRƯỜNG NÀY (viết “home” nếu học ở nhà) 
   

SỐ HỌC SINH 
 (TÌM THẤY SỐ TRONG PHIẾU ĐIỂM) 

      
 

 

LỚP ĐANG HỌC  
 
 
 

 

LỚP HỌC NĂM 2016-17 

 

ĐỊA CHỈ HỌC SINH 
 

SỐ NHÀ                                                                                         APT.                                                                          THÀNH PHỐ                                                                                                  TIỂU BANG                                       ZIP 
 

 

GHI CHÚ:  CHỈ CÓ HỌC SINH CƯ NGỤ TRONG KHU PPS CÓ THỂ NỘP ĐƠN RÚT THĂM CHỌN TRƯỜNG  
 

 

TÊN PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ  
 

HỌ                                                                                      TÊN                                                     TÊN LÓT VIÊT TẮT 

 

ĐIỆN THOẠI BAN NGÀY  
 

SỐ ĐIỆN THOẠI KHÁC 

 

ĐỊA CHỈ (NẾU KHÁC ĐỊA CHỈ HỌC SINH)   
 

E-MAIL ADDRESS(KHÔNG BẮT BUỘC) 
 

2016-17 RÚT THĂM CHỌN TRƯỜNG TRUNG HỌC  

 

RÚT THĂM CHỌN LỰA  ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI LỚP 9 LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12 

 
CHỖ 

TRỐNG 
ĐANG 
ĐỢI 

CHỖ 
TRỐNG 

ĐANG 
ĐỢI 

 
 

 
CHUYỂN TRƯỜNG 

CHO CÁC HỌC SINH     
11 VÀ 12 CHỈ QUA THỦ 
TỤC NỘP ĐƠN THỈNH 

CẦU.  (trang 7-8) 

TRƯỜNGTRUNG HỌC KỸ THUẬT 
BENSON 
www.pps.k12.or.us/schools/benson 546 NE 12th 

 
503- 916-
5100 

 

300 
 

100 
 

25 
 

25 

Ghi chú cho các học sinh xin học Trường Benson:  Ngoài nộp đơn School Choice lottery, cũng phải nộp riêng đơn xin học 
Trường Benson tại www.bensonhs.net/APPLICATION/application.html.  
Buổi Tối Nộp Đơn Trường Benson:  Ngày 16 tháng hai lúc 6:00 -7:00 p.m.      
Buổi Triển Lãm Kỹ Thuật Benson: Ngày 11-12-tháng hai lúc 6-9:00 p.m.  

 

Trường Trung Học Jefferson 
www.pps.k12.or.us/schools/jefferson  5210 N Kerby 503-916-5180 

 
100 

 
20 

 
75 

 
5 

Buổi Thông Tin:  Vào trang web Jefferson: www.pps.net/schools/jefferson/      Tham quan trường: liên lạc trường để làm hẹn         

 
Viết số “1” xuống sự chọn lựa đầu tiên và số “2” kế chọn lựa số hai.  Chú ý: không cần phải  viết xuống chọn lựa số hai. 
 

 

 

_____TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT BENSON   
 

 

_____TRƯỜNG TRUNG HỌC JEFFERSON  

 

 

Học sinh có ít nhất một anh chị em đang học ở trường hoặc chương trình chọn lựa thứ nhất và sẽ đi học ở trường đó trong năm tới?    

 Có  Không   Nếu có, xin điền thông tin vế anh chị em đưới đây. Để hiểu rõ việc anh chị em học cùng trường xin xem phần định nghĩa trong trang 2.  

TÊN CỦA ANH CHỊ EM CÙNG XIN HỌC  
 
 
 

HỌ                                                                     TÊN 

 

SỐ HỌC SINH CỦA ANH CHỊ EM (trong phiếu điểm)   
 

      
 

 

LỚP CỦA ANH CHỊ EM TRONG NIÊN HỌC 2016-17  

 
 

TÙY Ý NHẬP CHUNG CÁC ANH CHỊ EM 

Nếu quý vị nộp đơn cho nhiều con em học cùng lớp và chương trình, quý vị có thể nhập chung đơn và 
các đơn sẽ được cùng chấp nhận hoặc từ chối.  Xin xem trang 2 để biết thêm chi tiết.  

Quý vị có muốn nộp chung đơn của các con em không?   Có    Không  

Nếu có, xin viết họ và tên của từng em 
Quý vị phải điền đơn riêng cho mổi trẻ em. 

Tên của anh chị em 
  

 

HỌ                                                                     TÊN 

NGÀY SINH 

Tên của anh chị em  
  

HỌ                                                                     TÊN 

 NGÀY SINH  

 

                                                
 

 
 

 

      Bằng cách ký tên dưới đây tôi hiếu và đồng ý những điều dưới đây: 
 
 

 Cung cấp tin tức sai có thể làm con tôi bị mất chỗ 

 Chấp nhận không có nghĩa là bảo đảm – chỗ chuyển trường có giới hạn  
       

 Nếu được chọn trong cuộc rút thăm: 

 

 chúng tôi cam kết sẽ học ở trường sắp chuyển đến ít nhất một năm 

 các gia đình thông thường chịu trách nhiệm chuyên chở học sinh 
 

_______________________________________________________ 
        Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ                                                        Ngày 

 

Ngôn Ngữ liên lạc: 
 
Xin chọn một ngôn ngữ quý vị muốn dùng để liên lạc 
 

  Anh Ngữ Tây Ban Nha Việt Nam 
 

Trung Hoa Nga Sô Somali 

 

Xin giữ một bản sao của đơn đã được hoàn tất để cất giữ trong hồ sơ của quý vị  
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Sở Học Chánh Portland 

 

2016-17                    

ĐƠN RÚT THĂM CHỌN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC/ 

CẤP HAI  
CHUYÊN MÔN  

 

 
CHO CÁC HỌC SINH TRONG KHU 

PPS 

 
HẠN CHÓT ĐỂ NỘP ĐƠN CHỌN TRƯỜNG TIỂU HỌC/CẤP HAI - NGÀY 9, THÁNG BA 2016  

@ 5:00 P.M. 

 

 
 

 
 

NẾU QUÝ VỊ MUỐN NỘP ĐƠN CHỌN TRƯỜNG ONLINE, XIN VÀO MẠNG 
WWW.PPS.NET/SCHOOLCHOICE VÀ CHỌN APPLICATION LINK  

 

 

 

NỘP ĐƠN TẠI CHỖ HOẶC GỞI THƠ: 
 

 

-NỘP ĐƠN TẠI CHỖ:  
  TRUNG TÂM GHI DANH & CHUYỂN TRƯỜNG 
  501 N DIXON ST. ROOM  140 
  PORTLAND, OR 97227 

 

- GỞI THƠ:  
  TRUNG TÂM GHI DANH & CHUYỂN TRƯỜNG,  
  P.O. BOX 3107 
  PORTLAND, OR 97208 

 
 
 

 

NGÀY 
 

TÊN HỌC SINH GHI DANH (tên ghi danh là tên trong hồ sơ phiếu điểm)      

HỌ                                                                                           TÊN                                                            TÊN LÓT VIÊT TẮT 

 

NGÀY SINH  

 

GIỚI TÍNH 
 

 NAM    NỮ 
 
 

HỌC SINH ĐANG HỌC TRƯỜNG NÀY (viết “home” nếu học ở nhà) 
   

SỐ HỌC SINH 
 (TÌM THẤY SỐ TRONG PHIẾU ĐIỂM) 

      
 

 

LỚP ĐANG HỌC  
 
 
 

 

LỚP HỌC NĂM 2016-17 

 

ĐỊA CHỈ HỌC SINH 
 

SỐ NHÀ                                                                                         APT.                                                                          THÀNH PHỐ                                                                                                  TIỂU BANG                                       ZIP 
 

 

GHI CHÚ:  CHỈ CÓ HỌC SINH CƯ NGỤ TRONG KHU PPS CÓ THỂ NỘP ĐƠN RÚT THĂM CHỌN TRƯỜNG  
 

 

TÊN PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ  

HỌ                                                                                      TÊN                                                     TÊN LÓT VIÊT TẮT 

 

ĐIỆN THOẠI BAN NGÀY  
 

SỐ ĐIỆN THOẠI KHÁC 

 

ĐỊA CHỈ (NẾU KHÁC ĐỊA CHỈ HỌC SINH)   
 

E-MAIL ADDRESS(KHÔNG BẮT BUỘC) 

2016-17 CÁC CHỌN LỰA CHUYÊN MÔN  
(Danh sách các chương trình, các đòi hỏi và chỗ trống trong trang 6)    

QUÝ VỊ CÓ THỂ LỰA CHỌN 3 TRƯỜNG.  ANH CHỊ EM NỘP ĐƠN CHUNG ƯU TIÊN CHỈ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CHỌN LỰA ĐẦU TIÊN 
(Xin xem trang 2)  

 

 

TRƯỜNG CHỌN LỰA SỐ MỘT 

1. 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
 

TIẾNG MẸ ĐẺ CỦA HỌC SINH (CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC HỌC SINH NGÔN NGỮ 
HỘI NHẬP)* 

 

Nếu quý vị nộp đơn ưu tiên các anh chị em: 
 
 

HỌ ANH CHỊ EM                                               TÊN 

 

SỐ HỌC SINH CỦA ANH CHỊ EM CÙNG NỘP ĐƠN (trong phiếu 
điểm)   
 

      
 

 

LỚP HỌC CỦA ANH CHỊ EM CÙNG NỘP ĐƠN NIÊN HỌC 2015-
16  

 
 

 

TRƯỜNG CHỌN LỰA SỐ HAI 

2. 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
 

TIẾNG MẸ ĐẺ CỦA HỌC SINH (CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC HỌC SINH NGÔN NGỮ 
HỘI NHẬP)* 

 

TRƯỜNG CHỌN LỰA SỐ BA  

3. 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
 

TIẾNG MẸ ĐẺ CỦA HỌC SINH (CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC HỌC SINH NGÔN NGỮ 
HỘI NHẬP)* 

* Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ trẻ em đã nói và nghe với cha mẹ hoặc người giám hộ từ khi mới sinh ra. Tất cả các chương trình ngôn ngữ hội nhập có 
chỗ trống cho các học sinh nói tiếng mẹ đẻ của các ngôn ngữ: Tiếng Nhật, Trung Hoa (bất cứ ngôn ngữ địa phương Trung Hoa nào), Tây Ban 
Nha, Nga Sô và Việt Nam 

 

TÙY Ý NHẬP CHUNG CÁC ANH CHỊ EM 

Nếu quý vị nộp đơn cho nhiều con em học cùng lớp và chương trình, quý vị có thể nhập chung đơn và 
các đơn sẽ được cùng chấp nhận hoặc từ chối.  Xin xem trang 2 để biết thêm chi tiết.  

Quý vị có muốn nộp chung đơn của các con em không?   Có    Không  

Nếu có, xin viết họ và tên của từng em 
Quý vị phải điền đơn riêng cho mổi trẻ em. 

Tên của anh chị em 
  

HỌ                                                                     TÊN 

NGÀY SINH 

Tên của anh chị em   
 

HỌ                                                                     TÊN 

 NGÀY SINH  

 

                                                
 
 

Các học sinh học lớp Head Start Pre-K hoặc đủ điều kiện ăn trưa hoặc giảm giá có thể được ưu tiên trong cuộcrút thăm,.6Bản khảo sát điều kiện (trong 
trang 5) được dùng để xác định điều kiện ăn trưa hoặc giảm giá của quý vị. Bản khảo sát phải nộp cho Trung Tâm Ghi Danh & Chuyển Trường trước ngày 9 
Tháng Ba, 2016 để được duyệt xét trong thủ tục rút thăm chuyển trường. 

 
 

 

      Bằng cách ký tên dưới đây tôi hiếu và đồng ý những điều dưới đây: 
 
 

 Cung cấp tin tức sai có thể làm con tôi bị mất chỗ 

 Chấp nhận không có nghĩa là bảo đảm – chỗ chuyển trường có giới hạn  

 Các trường học và chương trình bắt buộc các gia đình phải tham dự một buổi 
họp và hoàn tất lời tuyên bố hiểu biết để đơn được chấp nhận. 

       

 Nếu được chọn trong cuộc rút thăm: 

 

 chúng tôi cam kết sẽ học ở trường sắp chuyển đến ít nhất một năm 

 các gia đình thông thường chịu trách nhiệm chuyên chở học sinh 
 

_______________________________________________________ 
        Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ                                                        Ngày 

 

Ngôn Ngữ liên lạc: 
 
Xin chọn một ngôn ngữ quý vị muốn dùng để liên lạc 
 

  Anh Ngữ Tây Ban Nha Việt Nam 
 

Trung Hoa Nga Sô Somali 

 

Xin giữ một bản sao của đơn đã được hoàn tất để cất giữ trong hồ sơ của quý vị 
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RÚT THĂM CHỌN TRƯỜNG CHUYÊN MÔN PPS 
ĐƠN MẬT CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP 

 

 

Các học sinh học lớp Head Start Pre-K hoặc hội đủ điều kiện ăn trưa hoặc giảm giá có thể nhận được ưu tiên xin 
học trong mười trường chọn lựa chuyên môn và chương trình ngôn ngữ hội nhập trong danh sách ở sau trang này. 
Để được đủ điều kiện ưu tiên, hoàn tất đơn này và đơn xin rút thăm chọn trường chuyên môn trước ngày 9 Tháng 
ba, 2015.  HẤU HẾT CHƯƠNG TRÌNH CÓ THÊM ĐÒI HỎI GHI DANH XIN HỌC.  Gọi cho trường học hoặc Trung 
Tâm Ghi Danh & Chuyển Trường (ETC) số 503-916-3205 để biết thêm chi tiết. 
 
Đơn mật này sẽ chỉ được dùng bởi nhân viên ETC để xác định đủ điều kiện ưu tiên rút thăm.  Chúng tôi sẽ không 
chia xẻ với các ban giáo dục khác hoặc dùng để xác định điều kiện ăn trưa miễn phí.  Tất cả mọi đơn sẽ được hủy 
diệt vào cuối chu kỳ của cuộc rút thăm.  
 
HỌ CỦA HỌC SINH:______________________ TÊN:________________________________________ 
 
Ngày sinh:______________ Số ID học sinh PPS or hoặc số rút thăm (nếu biết):_____________ 
 
Số điện thoại liên lạc phụ huynh/EMAIL:____________________________________________________________ 
 
 
 
HEAD START:  Nếu con em quý vị đang học lớp Head Start Pre-K hoàn tất phần này.  Quý vị không phải 
cung cấp thông tin thu nhập của gia đình.   
TÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH:___________________________ SỐ LIÊN LẠC :_________________________ 

 

                     
          Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi cho phép nhân viên ETC kiểm tra con tôi đang học trong Head Start. 
 
 
Nếu con em quý vị không đang học lớp Head Start Pre-K, xin hoàn tất phần dưới đây. Nhân viên        
ETC sẽ xác định số thu nhập dưới đây có đủ điều kiện ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá theo tiêu chuẩn liên bang.  
ETC sẽ ngẫu nhiên liên lạc với gia đình để hỏi thêm tin tức để kiểm tra mức thu nhập. 

Kê khai tất cả các 
người trong nhà, bao 

gồm những người 
không có lợi tức thu 

nhập  

Tiền thu nhập 
hàng tháng trước 

khi trừ thuế  

Tiền hổ trợ nuôi 
con, tiền cấp 
dưỡng, và trợ 

cấp welfare nhận 
được hàng tháng  

Tiền hưu bổng, an 
ninh xã hội, và 

lương về hưu hàng 
tháng   

Các tiền lợi tức 
khác, bao gồm tiền 
thất nghiệp, và bồi 

thường tai nạn 
nghề nghiệp. 

Đánh dấu nếu 
không có thu 
nhập 

      

      

      

      

      

      

      

            
Bản hướng dẫn hội điều kiện thu nhập tiêu chuẩn liên bang, 2015-2016 
Bảng dưới đây bày tỏ mức thu nhập tối đa cho các gia đình hội đủ điều kiện ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá.  Các gia đình có mức độ  
thu nhập theo trong bản hướng dẫn này hội đủ điều kiện ưu tiên trong mười trường và chương trình chọn lựa chuyên môn/ngôn ngữ  
hội nhập.  Để biết thêm tin tức xin vào http://portland.schoolwires.net/Page/2435  

Số người trong nhà  Thu nhập hàng tháng đủ điều kiện ăn trưa giảm giá 

2 $2,456 

3 $3,098 

4 $3,739 

5 $4,380 

6 $5,022 

7 $5,663 

Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi chứng nhận (hứa) rằng tất cả các thông tin trong đơn này đều chính xác và  
tất cả thu nhập đã được báo cáo.  Tôi hiểu rằng nếu tôi cố ý cung cấp tin tức sai lầm, con em tôi sẽ bị mất chỗ.  
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TRƯỜNG HỌC

ĐỊA CHÍ VÀ ĐIỆN 

THOẠI Slots WL Slots WL

AINSWORTH (Lincoln/Wilson) Y Y 2425 SW Vista

www.pps.k12.or.us/schools/ainsworth Y 503-916-6288

ATKINSON (Cleveland/Franklin/Madison) Y Y 5800 SE Division

www.pps.k12.or.us/schools//schools/atkinson Y 503-916-6333
BEACH (Grant/Jefferson/Roosevelt) Y 1710 N Humboldt

www.pps.k12.or.us/schools//schools/beach Y 503-916-6236

BRIDGER (Cleveland/Franklin/Madison) Y 7910 SE Market

www.pps.k12.or.us/schools/bridger Y 503-916-6336                                                SẮP ĐẾN

CESAR CHAVEZ SCHOOL* (Jefferson/Roosevelt) Y 5103 N Willis Blvd

www.pps.k12.or.us/schools/chavez Y 503-916-5666 THÔNG TIN CHỖ TRỐNG CHO CUỘC RÚT THĂM CHỌN LỰA TRƯỜNG 

JAMES JOHN (Roosevelt) Y 7439 N Charleston                             TIỂU HỌC/CẤP HAI CHUYÊN MÔN 

www.pps.k12.or.us/schools/jamesjohn Y 503-916-6266                  SẼ CÓ BẮT ĐẦU NGÀY 18 THÁNG HAI, 2016

LENT (Cleveland/Franklin/Madison) Y 5105 SE 97th

www.pps.k12.or.us/schools/lent Y 503-916-6322

RIGLER (Madison) Y 5401 NE Prescott

www.pps.k12.or.us/schools/rigler Y 503-916-6451

SCOTT *(Madison) Y 6700 NE Prescott 

www.pps.k12.or.us/schools/scott Y 503-916-6369

SITTON* (Roosevelt) Y 9930 N Smith

www.pps.k12.or.us/schools/sitton Y 503-916-6277

TIẾNG NGA SÔ

KELLY Y 9030 SE Cooper

www.pps.k12.or.us/schools/kelly Y 503-916-6350

TIẾNG TRUNG HOA 

KING Y 4906 NE 6th

www.pps.k12.or.us/schools/king Y 503-916-6456

WOODSTOCK Y Y 5601 SE 50th

www.pps.k12.or.us/schools/woodstock Y 503-916-6380

TIẾNG NHẬT 
RICHMOND Y Y 2276 SE 41st

www.pps.k12.or.us/schools/richmond Y 503-916-6220

TIẾNG VIỆT NAM
ROSEWAY HEIGHTS Y Y 7334 NE Siskiyou

www.pps.k12.or.us/schools/rosewayheights Y 503-916-5600

TRƯỜNG HỌC Chương Trình\ Slots WL Slots WL Slots WL Slots WL Slots WL Slots WL Slots WL Slots WL Slots WL

BUCKMAN Y Y 320 SE 16th Arts

www.pps.k12.or.us/schools/buckman 503-916-6230

CREATIVE SCIENCE Y Y 1231 SE 92nd Focus

www.pps.k12.or.us/schools/creativescience 503-916-6431

DA VINCI Y Y 2508 NE Everett Arts

www.pps.k12.or.us/schools/davinci 503-916-5356

HAYHURST Y Y 5037 SW Iowa Odyssey Program

www.pps.k12.or.us/schools/hayhurst 503-916-6300

SUNNYSIDE ENVIRONMENTAL Y Y 3421 SE Salmon Focus

www.pps.k12.or.us/schools/sunnyside 503-916-6226

WINTERHAVEN Y Y 3830 SE 14th Focus

www.pps.k12.or.us/schools/winterhaven 503-916-6200

*Sẽ có thêm các lớp mẫu giáo cho chương trình song ngữ hội nhập Tiếng Tây Ban Nha ở Trường Cesar Chavez, Scott và Sitton nếu có đủ học sinh xin học.

Ghi Chú: Các chỗ trống chuyển trường luôn có thay đổi.  Xin xem thông tin cập nhật www.pps.net/schoolchoice.

K

CHỖ CHO CÁC HỌC SINH CƯ NGỤ 

TRONG KHU PPSM
M

KÝ HIỆU:    K=Mẫu Giáo     WL=Danh Sách Chờ Đợi (số học sinh tối đa được chấp nhận nếu học sinh được thuyên chuyển tự bỏ chỗ)   Gr=Lớp

TIẾNG TAY BAN NHA (KHU TRUNG HỌC)

Địa chỉ và điện 

thoại

K Gr 6

Yêu cầu 

chuyển 

trường cho 

chương 

trình ngôn 

ngữ hội 

nhập các 

lớp 1-8 phải 

nộpđơn 

theo thủ 

tục thỉnh 

cầu

K
In

c
 P

re
f

Gr 1 Gr 2 Gr 3

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ HỘI NHẬP

Các chỗ trong chương trình ngôn ngữ hội nhập dành cho các học sinh nói tiếng mẹ đẻ và trong khu hàng xóm.   Các học sinh nói tiếng mẹ đẻ là các trẻ em đã nói và 

nghe ngôn ngữ này với cha mẹ từ khi mới sinh ra. Các học sinh xin chuyễn trường có ưu tiên nếu chương trình sẽ giúp cho học sinh vào chương trình ngôn ngữ hội 

nhập trong trường trung  học trong khu hàng xóm.  Các chỗ rút thăm chỉ cho các lớp bắt đầu.  Cho các lớp khác, dùng đơn thỉnh cầu trong trang 7.

M
M

Gr 8Gr 4 Gr 5

CHỖ CHO CÁC HỌC SINH CƯ NGỤ 

TRONG KHU HÀNG XÓM TRƯỜNG 

NGÔN NGỮ HỘI NHẬP

chương trình chọn lựa và ngôn ngữ hội nhập.    MM= Buổi họp bắt buộc  (Y).   Tất cả các chương trình chọn lựa chuyên môn đòi hỏi các gia đình đự một buổi 

họp bắt buộc và/hoặc ký một phát biểu hiểu biết để học sinh được chấp nhận trong cuộc rút thăm.  

Gr 7

2016-17 CHỖ TRỐNG CHO CUỘC RÚT THĂM CHỌN LỰA TRƯỜNG TIỂU HỌC/CẤP HAI CHUYÊN MÔN 

CHO CÁC HỌC SINH CƯ NGỤ TRONG KHU HỌC CHÁNH PPS

CÁC TRƯỜNG CHỌN LỰA CHUYÊN MÔN

Sự diễn tả tường tận về trường học, các đòi hỏi chuyển trường, và ngày giờ của các buổi họp có thể tìm thấy tại www.pps.net/rsc.  Các chi tiết ưu tiên rút thăm tại 

www.pps.net/schoolchoice.  Gọi cho Trung Tâm Ghi Danh  & Chuyển Trường số 503-916-3205 hoặc gởi e-mail cho enrollment-office@pps.net để biết thêm chi tiết. 
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c
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re

f

Inc Pref= ưu tiên theo mức độ thu nhập. Các học sinh học lớp Head Start Pre-K hoặc đủ điều kiện ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá được ưu tiên xin học trong 

http://www.pps.k12.or.us/schools/ainsworth#
http://www.pps.k12.or.us/schools/schools/atkinson#
http://www.pps.k12.or.us/schools/bridger#
http://www.pps.k12.or.us/schools/chavez#
http://www.pps.k12.or.us/schools/jamesjohn#
http://www.pps.k12.or.us/schools/lent#
http://www.pps.k12.or.us/schools/rigler#
http://www.pps.k12.or.us/schools/scott#
http://www.pps.k12.or.us/schools/sitton#
http://www.pps.k12.or.us/schools/kelly#
http://www.pps.k12.or.us/schools/king#
http://www.pps.k12.or.us/schools/woodstock#
http://www.pps.k12.or.us/schools/richmond#
http://www.pps.k12.or.us/schools/rosewayheights#
http://www.pps.k12.or.us/schools/buckman#
http://www.pps.k12.or.us/schools/creativescience#
http://www.pps.k12.or.us/schools/davinci#
http://www.pps.k12.or.us/schools/hayhurst#
http://www.pps.k12.or.us/schools/sunnyside#
http://www.pps.k12.or.us/schools/winterhaven#


Sở Học Chánh Portland  

THỦ TỤC THỈNH CẦU XIN CHUYỂN TRƯỜNG  
DÀNH RIÊNG CHO CÁC HỌC SINH CƯ NGỤ TRONG KHU PORTLAND 

        

Dùng đơn này để yêu cầu chuyển trường từ trường học hiện tại/ấn định đến:   

 Một trường trong một khu hàng xóm khác hoặc 

 Một vài chươnng trình chuyên môn cấp tiểu học trong thời kỳ rút thăm và tất cả những lựa chọn chuyên môn 
khác sau khi thủ tục rút thăm chấm dứt. 

 
Thủ tục:  Một nguyên tắc căn bản của thủ tục thỉnh cầu xin chuyển trường là mỗi trường phải cố gắng đáp ứng 

nhu cầu của các học sinh học trong trường đó.  Thủ tục thỉnh cầu là một cơ hội để giải quyết vấn đề trở ngại: 

 Các gia đình giải thích tại sao các nhu cầu của con em không được đáp ứng trong trường học trong khu 
hàng xóm và/hoặc chuyển đến một trường khác sẽ giải quyết được vấn đề đó.  

 Trường học trong khu hàng xóm của gia đình cân nhắc xem trường học có thể giải quyết được sự quan tâm 
của gia đình và đáp ứng được nhu cầu của học sinh. 

 Đơn thỉnh cầu được chấp nhận khi có chứng cớ xác nhận sức khỏe, an toàn, hay sự phát triển giáo dục của 
học sinh sẽ được phụng sự tốt hơn ở một trường khác và, còn chỗ trống trong trường đó. 

 Học sinh tiếp tục đi học ở trường đang học/ấn định trong khi đơn chuyển trường đang được duyệt xét. 

 Nếu trường xin chuyển đến không còn chỗ trống, nhân viên ETC có thể đề nghị các trường khác còn chỗ 
trống cho học sinh xin chuyển trường.    

 Nếu yêu cầu chuyển trường được chấp nhận, việc chuyên chở học sinh thường là trách nhiệm của gia đình.   

 Đơn thỉnh cầu xin chuyển trường được duyệt xét theo thứ tự nhận được.  Các quyết định cho đơn nhận 
được trong chu kỳ rút thăm chuyển trường thường xảy ra trong khoảng sáu tuần sau khi chu kỳ chấm dứt.  
Sau chu kỳ chuyển trường, các quyết định thường xảy ra giữa một và ba tuần tùy theo số đơn nhận được. 

Duyệt Xét: Thủ tục duyệt xét thỉnh cầu cân nhắn đề nghị của các gia đình, trường học, và học sinh: 

 Tất cả đơn thỉnh cầu được duyệt xét bởi ít nhất ba nhân viên – trong trung tâm PPS Enrollment & Transfer 
và trường học.  

 Nhân viên xác định nếu các quan tâm của gia đình là lý do chuyển trường chính đáng,   và còn chỗ trống cho 
học sinh trong trường xin chuyển đến.   

 Giám đốc của Trung Tâm PPS Enrollment & Transfer chấp thuận hoặc từ chối mỗi đơn thỉnh cầu.  

 Nếu yêu cầu chuyển trường không được chấp thuận, gia đình có thể khiếu nại.  Một giám đốc cao cấp của 
Office of School Performance duyệt xét lại hồ sơ và phỏng vấn nếu cần thiết trước khi có quyết định tối hậu.  

Các lý do để chuyển trường: Các lý do thông thường để chuyển trường bao gồm giữ trẻ, nguy hiểm thể xác 
cho trẻ em trong trường, và anh chị em học chung trường.  Nhân viên PPS sẽ cân nhắc mọi lý do chuyển 
trường.  Biểu đồ dưới đây biểu lộ mức độ dùng để xác định lý do xin chuyển trường có hợp lý hay không: 

 
Xin hoàn tất đơn thỉnh cầu ở trang sau và nộp kèm với các hồ sơ khác: Enrollment & Transfer Center. 
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Các yếu tố xin 
chuyển trường  

Cơ hội cao nhất được chấp nhận là lý do 
chuyển trường hợp lý 

Cơ hội thấp nhất được chấp nhận 
là lý do chuyển trường hợp lý 

Chất lượng của bằng 
chứng xác minh sự thử 
thách khó khăn  

Trường học hoặc nhân viên hiểu biết chính xác 
tình huống xác minh sự đe dọa hoặc khó khăn  

Đe dọa, thử thách khó khăn không 
thể xác minh được  

Chấp thuận của trường 
học hiện tại/trong khu 
hàng xóm  

Trường học hiện tại biết rõ trường hợp và đồng 
ý chuyển trường là cách tốt nhất để giải quyết 
vấn đề   

Trường học hiện tại không biết rõ 
tình huống và/hoặc có cách để giải 
quyết vấn đề   

Tình trạng anh chị 
em/thành viên trong gia 
đình 

Có anh chị em học cùng trường xin chuyển 
đến.  Ưu tiên cao nhất cho các học sinh trong 
các dịch vụ giáo dục đặc biệt  

Không chứng minh được có anh chị 
em học cùng trường  

Thích hợp với các 
chương trình dịch vụ 
trong trường xin 
chuyển đến 

Trường học xin chuyển đến có một chương 
trình, dịch vụ, hoặc môi trường giáo dục quan 
trọng cho sự thành công của học sinh và không 
cò sẵn ở trường trong khu hàng xóm   

Chương trình, dịch vụ, hoặc môi 
trường giáo dục yêu cầu không có 
sẵn ở trường xin chuyển đến hoặc 
có sẵnở trường trong khu hàng xóm    

Chỗ trống trong trường 
học xin chuyển đến  

Trường xin chuyển đến là trường trong khu 
hàng xóm của học sinh 

Sĩ số học sinh trong trường xin 
chuyển đến bằng trung bình hoặc 
hơn trung bình của khu học chánh  

Sĩ số học sinh trong 
trường học hiện tại 

Trường học hiện thời/trong khu hàng xóm có 
quá đông học sinh 

Còn rất nhiều chỗ cho học sinh mới 
trong trường học hiện tại 



2016-2017 ĐƠN THỈNH CẦU XIN CHUYỂN TRƯỜNG  
Tên Học Sinh:  Họ:   ______ Tên:     Tên lót          

Ngày sinh:  ___         ID#:   Lớp niên học 16-17:    

Địa chỉ học sinh:   ________         
      Số nhà    Apt. #     Thành Phố       Tiểu Bang  Zip  

Nếu học sinh là con nuôi:  Tên của Caseworker:  ______  Điện thoại   

Học sinh có đang nhận một trong những dịch vụ sau đây không   Special Education 
  504 accommodations  Other    

Học sinh đang học trường nào?   _____________ Lớp:   

Trường học hàng xóm của học sinh là gì?    ______       

Quý vị có con em nào tiếp tục học trong trường học thỉnh cầu chuyển tới trong năm tới không, xin khai 
xuống đây:  

Tên anh chị em: Họ:  _____  Tên:     Số học sinh ID#:   Lớp:______ 
     

 :    ______    
(đánh dấu vào một ô)                            Tên đường    Apt. #       Thành Phố  Tiểu Bang      Zip  

Điện thoại nhà:       Điện thoại ban ngày:  _____   

Tên phụ huynh: Họ:      Tên:   ______   

                          Họ:      Tên:    ______  

LÝ DO THỈNH CẦU XIN CHUYỂN TRƯỜNG? Quý vị phải giải thích tại sao quý vị nghĩ đây là một trường 
hợp đặc biệt. Xin kèm theo tài liệu để hổ trợ cho sự yêu cầu. 
              

              

               

Bằng cách nào/khi nào quý vị đã làm việc với quản lý trường học hiện tại của con em quý vị để giải 
quyết các vấn đề này?  Xin mô tả kết quả.  
               

               

               
 

Quý vị có thể nêu ra ba trường/chương trình quý vị tin tưởng sẽ đáp ứng được nhu cầu của con em     

Trường học #1_________________ Trường #2__________________ Trường #3____________________  
Nếu quý vị nộp đơn xin vào một chương trình ngôn ngữ hội nhập, xin chọn ngôn ngữ mẹ đẻ* của con em quý 
vị dưới đây: 

Tiếng Anh Trung Hoa (bất cứ ngôn ngữ địa phương Trung Hoa nào ), Tiếng Nhật Tây Ban Nha Nga Xô 
Việt Nam  Ngôn ngữ khác__________ 
* Tiếng mẹ đẻ có nghĩa là ngôn ngữ trẻ em dùng để nói và nghe với cha mẹ hoặc người giám hộ từ khi mới sinh ra.   

 Tất cả các chương trình song ngữ hội nhập có chỗ dành cho các học sinh nói tiếng mẻ đẻ của ngôn ngữ đó 

 Các học sinh không nói tiếng mẹ đẻ xin học chương trình song ngữ hội nhập các lớp 1-12 phải liên lạc Ban Song Ngữ Hội  
Nhập số điện thoại 503-916-3151 hoặc email darmenda@pps.net để làm hẹn cuộc khảo sát ngôn ngữ.  
 
 

Chữ ký của tôi xác nhận tôi đã đọc và hiểu thủ tục thỉnh cầu xin chuyển trường 

                                    ____                            
Chữ ký của Phụ Huynh hay Người Giám Hộ                                    Ngày ký tên                                          
 

 

Enrollment and Transfer Center:                         Mailing Address: 
501 N Dixon St, Suite 140, Portland OR 97227      P.O. Box 3107, Portland, OR  97208-3107 
Email: enrollment-office@pps.net                          Telephone: 503-916-3205    Fax: 503-916-3699 
 
Page 8                                                       Sở học Chánh Portland là một cơ quan giáo dục và tuyển nhận nhân viên theo cơ hội đồng đều. 
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