
Đơn Phụ Huynh Yêu Cầu Miễn Thi Bài Đánh Giá Khoa Học Oregon 2022-2023

Đơn yêu cầu miễn thi này chỉ áp dụng cho bài thi đánh giá Khoa Học Oregon. Đơn này không áp dụng cho các đánh giá
khác của tiểu bang hoặc của sở học chánh hoặc các hoạt động học tập.

Theo Quy Tắc Hành Chính Oregon 581-022-1910, “sở học chánh có thể miễn cho học sinh tham gia một chương trình
hoặc hoạt động học tập bắt buộc của tiểu bang, nếu cần thiết, để thích nghi việc khuyết tật hoặc tín ngưỡng tôn giáo
của học sinh.” Để tuân theo các yêu cầu của tiểu bang, mẫu đơn này phải được hoàn tất và dễ đọc. Yêu cầu không
hoàn tất sẽ không được chấp nhận. Đơn này phải do phụ huynh hoặc người giám hộ điền hoặc học sinh 18 tuổi trở lên
hoặc các thanh niên được lập pháp coi như trưởng thành có thể tự điền đơn này.

Họ hợp pháp của học sinh:

Tên hợp pháp của học sinh:

Số PPS ID: Cấp lớp:

Trường học: _______ Ngày:

Bài đánh giá yêu cầu miễn thi

� OSAS Science Summative Assessment (Đánh Giá Tổng Kết Khoa Học)

Lý do yêu cầu miễn thi:

Khuyết tật Tín Ngưỡng Tôn Giáo

Xin liên lạc với giáo viên của học sinh nếu quý vị muốn đề nghị một hoạt động học tập thay thế để con em quý vị làm
trong khi các học sinh khác thi bài kiểm tra.

Phụ huynh/Người giám hộ* (chữ ký)
*Học sinh trưởng thành (18 tuổi trở lên) có thể tự ký tên và không cần chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Phụ huynh/Người giám hộ hoặc Học sinh trưởng thành (tên)

Gửi lại đơn đã hoàn tất cho trường. Đơn không hoàn tất sẽ không được chấp nhận.

CHỈ DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC DÙNG Người nhận: Ngày:

Scan và email tới TestingHelp@pps.net
Trường học có trách nhiệm bảo đảm rằng học sinh đã được chấp thuận miễn thi không thi trong các môn học được miễn.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.
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