
Petition transfer application    October 2022  pg 1 

    PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

 ĐƠN THỈNH CẦU CHUYỂN TRƯỜNG 
Thông Tin Chuyển Trường Tổng Quát

• Dùng đơn đính kèm để thỉnh cầu vì hoàn cảnh khó khăn xin chuyển đến một trường trong khu vực khác hoặc
một trường lựa chọn chuyên môn trong PPS, hoặc để vào một cấp lớp không mở qua thủ tục xổ số hoặc chuyển
trường được hội đồng chấp thuận bảo đảm.

• Nếu quý vị mới chuyển đến PPS và sống trong khu vực Trường Jefferson, quý vị được chỉ định hai trường, một là
trường trung học phổ thông hoặc Trường Trung Học Jefferson. Quý vị phải chọn một trường và trường này sẽ trở
thành trường mà học sinh sẽ theo học nếu không được chấp nhận chuyển trường. Xin liên lạc với Trung Tâm Ghi
Danh & Chuyển Trường để biết thêm thông tin về thủ tục chỉ định hai trường.

• Để yêu cầu chuyển đến Học Viện Học Tập Trực Tuyến, Trường Alliance hoặc một trường bán công trong PPS, xin
liên lạc trực tiếp với trường đó.

• Các học sinh sống bên ngoài ranh giới PPS không thể dùng đơn này, bởi việc chuyển trường giữa các sở học
chánh không phù hợp với luật tiểu bang. Một đơn ghi danh riêng cho các học sinh từ các sở học chánh khác sẽ mở
vào Tháng Năm.

Thông Tin Về Quy Trình Thỉnh Cầu 
Một nguyên tắc cơ bản của quy trình thỉnh cầu là mọi trường học phải cố gắng đáp ứng các nhu cầu của học sinh được chỉ 
định đi học ở đó. Quy trình thỉnh cầu là một cơ hội để giải quyết vấn đề: Các gia đình giải thích lý do tại sao nhu cầu của 
con em mình không được đáp ứng ở trường trong khu vực cư trú/trường học hiện tại và/hoặc việc chuyển đến một trường 
khác sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, và trường trong khu vực/trường học hiện tại cân nhắc xem trường học có thể 
giải quyết các mối quan tâm của gia đình và đáp ứng các nhu cầu của học sinh không. 

Thủ tục phê duyệt đơn thỉnh cầu đòi hỏi sự xác minh rằng sức khỏe, sự an toàn hoặc tình trạng giáo dục của học sinh sẽ 
được phục vụ tốt hơn nếu dời khỏi trường học hiện tại, cũng như có chỗ trống tại trường được yêu cầu chuyển tới. 

Quyết định phê duyệt đơn thỉnh cầu tùy theo từng trường hợp và có thể mất vài tuần để hoàn thành. Đơn có thể được 
gửi bất cứ lúc nào. Để có cơ hội sắp xếp tốt nhất, xin gửi đơn thỉnh cầu trước cuối chu kỳ xổ số chuyển trường. 

   Sau khi nộp đơn xin chuyển trường... 
• Kết quả chuyển trường sẽ được gửi đến gia đình sau một đến ba tuần kể từ khi nộp đơn. Thời gian chờ có thể

lâu hơn khi có nhiều đơn xin chuyển trường.
• Các học sinh không được chấp nhận lựa chọn của mình, hoặc nếu không đáp ứng được các yêu cầu bắt buộc, sẽ được

chỉ định đi học ở trường học/chương trình trong khu vực cư trú, một trong hai trường đã được chỉ định, hoặc trường
học/chương trình hiện đang theo học.

• Các học sinh trong danh sách chờ có thể được sắp xếp cho đến ngày thứ 20 của năm học.
• Nếu một trường học được phụ huynh của một học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt với Kế Hoạch Giáo Dục

Cá Nhân (IEP) yêu cầu xin cho học sinh chuyển tới, trường học theo lựa chọn này có thể không được chấp nhận nếu
xác định rằng học sinh đó không thể có được chương trình giáo dục công lập thích hợp miễn phí tại trường đó.

• Việc chuyển trường được chấp thuận và việc chỉ định lựa chọn hai trường kéo dài đến hết cấp lớp cao nhất của
trường mới của học sinh. Bất kỳ thay đổi trường học nào trong tương lai đều cần có sự chấp thuận của Trung
Tâm Ghi Danh & Chuyển Trường.

• Các gia đình ghi danh cho học sinh lần đầu tiên, hoặc mới dọn đến một địa chỉ khác, phải cung cấp hai bằng chứng về
nơi cư trú cho trường học trong khu vực hoặc trường hiện tại của học sinh. Việc chuyển trường đã được chấp thuận
có thể bị thu hồi nếu học sinh chuyển đến một khu vực trường học khác hoặc sở học chánh khác trước khi năm học
bắt đầu, hoặc cung cấp địa chỉ nhà sai.

Trung Tâm Ghi Danh và Chuyển Trường: Địa Chỉ Gửi: 
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     

www.pps.net/schoolchoice 

Sở Học Chánh Portland công nhận sự đa dạng và giá trị của tất cả các cá nhân và nhóm cũng như vai trò của họ trong xã hội. Tất cả các 
cá nhân và nhóm sẽ được đối xử công bằng trong mọi sinh hoạt, chương trình và hoạt động, không phân biệt tuổi tác, màu da, tín 

ngưỡng, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục. Chính Sách Hội 
Đồng Giáo Dục 1.80.020-p 
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 PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

ĐƠN THỈNH CẦU CHUYỂN TRƯỜNG 

Thông tin phụ huynh hoặc người giám hộ 
Ngôn Ngữ tương ứng:  Tiếng Anh  Tiếng Tây Ban Nha  Tiếng Việt  Tiếng Hoa  Tiếng Nga  Tiếng Somali
Làm sao quý vị đã nghe về chúng tôi? 
Mối quan hệ với học sinh (đánh dấu một): Mẹ      Cha      Người Giám Hộ      Người Khác:   
1. Tên cha Mẹ:  Họ:   

Số điện thoại (phải đưa ít nhất một số)  Di động:                                             Điện thoại khác:            

Email: 

Liên lạc ưu tiên (phải đánh dấu ít nhất một) Email và nhắn tin     Chỉ Email     Chỉ nhắn tin 
Địa chỉ nhà:      Số căn # 

Thành phố Tiểu bang Mã vùng 

Thông tin bổ sung của phụ huynh hoặc người giám hộ 
Ngôn Ngữ tương ứng:  Tiếng Anh  Tiếng Tây Ban Nha  Tiếng Việt  Tiếng Hoa  Tiếng Nga  Tiếng Somali
Mối quan hệ với học sinh (đánh dấu một): Mẹ      Cha      Người Giám Hộ      Người Khác:   
2. Tên cha Mẹ:                                                                      Họ:  

Số điện thoại (phải đưa ít nhất một số)  Di động:                                           Điện thoại khác:  

Email:  

Liên lạc ưu tiên (phải đánh dấu ít nhất một) Email và nhắn tin     Chỉ Email     Chỉ nhắn tin 
Địa chỉ nhà:      Số căn # 

Thành phố Tiểu bang Mã vùng 

 THÔNG TIN HỌC SINH 
Tên học sinh: Tên đệm:           Họ: 

Giới tính: Nữ      Nam     Không-Phân-Định   Ngày sinh:             Số Học Sinh #:_____           ________

Học sinh sống với: Phụ huynh/Giám hộ 1 Phụ huynh/Giám hộ 2 Cả Phụ huynh/Giám hộ 1 và 2  

Trường/chương trình hiện tại, nếu có:                                                                  Lớp hiện tại: ____    Lớp áp dụng cho: ____ 

Con em của quý vị đang được nuôi dưỡng? Có   Không       

Con em của quý vị có đủ điều kiện nhận các dịch vụ Tiêu đề X/Vô Gia Cư không? Có   Không 

Con em của quý vị có đủ điều kiện nhận Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt hoặc 504 Accommodation không? Có   Không 

Học sinh có đang làm việc với Dịch Vụ Kết Nối lại không?  Có   Không   Nếu Có: Tên Điều Phối Viên ___________________ 

Quý vị có muốn học sinh tham gia vào các đội của Hiệp hội Hoạt động Trường học Oregon (OSAA) không? Có   Không  
Nếu “Có”, hãy lưu ý rằng khả năng hội đủ điều kiện tham dự thể thao được xác định qua một quá trình riêng biệt. Tham gia 
các buổi huấn      luyện hoặc trại thể thao có tổ chức hoặc liên lạc với huấn luyện viên tại trường xin chuyển tới trong khi yêu 
cầu chuyển trường này đang được xem xét có thể hủy bỏ khả năng hội đủ điều kiện tham gia OSAA của con em quý vị. 

quý vị của quý vị

#1 

#2 

#3 
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LÝ DO  CHUYỂN TRƯỜNG 
(Vui lòng chọn tất cả các điều áp dụng) 

Đi học với anh chị em:
          Tên anh chị em    Họ       Lớp hiện tại             Ngày sinh   PPS ID # (không bắt buộc) 

 Đi học trong khu phố của tôi (chỉ dành cho học sinh hiện đang chuyển trường từ một trường khác)

 Chuyển do thay đổi ranh giới hoặc School Board Guarantee khác

 Ghi danh vào chương trình Song Ngữ Chuyên Sâu (Dual Language Immersion): Vui lòng cho biết ngôn ngữ
mà học sinh của quý vị đã nói và nghe với cha/mẹ hoặc người giám hộ kể từ khi ra đời:
Tiếng Hoa     Tiếng Anh     Tiếng Nhật      Tiếng Tây Ban Nha     Tiếng Nga     Tiếng Việt    Khác

Mô tả (các) ngôn ngữ mà con quý vị hiểu được: 
Không Tiếng Anh
Chủ yếu là một ngôn ngữ khác và một chút tiếng Anh 
Tiếng Anh và một ngôn ngữ khác đồng đều
Chủ yếu là tiếng Anh và một chút ngôn ngữ khác
Chỉ tiếng Anh

Nếu là tiếng Anh, vui lòng mô tả kinh nghiệm chương trình chuyên sâu trước đây của con em của quý vị, nếu có:           

___ 

Ghi danh vào một chương trình tùy chọn tập trung theo chủ đề

Nhu cầu chăm sóc trẻ:   ____ 
Tên nhà cung cấp           Địa chỉ   Điện thoại

Quý vị có nhận được giảm giá cho dịch vụ với nhà cung cấp này mà không có sẵn ở nơi khác không? CÓ KHÔNG

Nhu cầu vận chuyển. Giải thích bên dưới khó khăn về vận chuyển đến trường trong khu phố của quý vị và sẽ cải thiện thế nào
nếu con quý vị chuyển đến (các) trường quý vị yêu cầu.

Lo ngại đến sự an toàn và/hoặc lành mạnh của học sinh. Mô tả mối quan tâm của quý vị và các sự cố cụ thể xảy ra ở trường, bất kỳ nỗ
lực nào để giải quyết hoặc giải quyết các trường hợp và kết quả. Tình hình sẽ được cải thiện như thế nào thông qua việc chuyển trường?
Điều gì sẽ tác động đến học sinh nếu việc chuyển trường không được cấp?

Lý do khác. Giải thích lý do của quý vị để yêu cầu chuyển trường do hoàn cảnh khó khăn và lý do tại sao quý vị cảm thấy đó là một 
tình huống làm giảm nhẹ.

 Bằng cách ký tên bên dưới, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý với thông tin trong tập hồ sơ này. 

   Tên (vui lòng viết in)    Chữ ký     Ngày  
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