
CÁC BƯỚC XÁC MINH ĐƠN THỈNH CẦU 

 

Các Lý Do Chuyển 
Trường:  

Tiến Trình Xác Minh của Nhân viên ETC: Nhân viên trường 
hoặc các chuyên gia khác được tham khảo ý kiến khi cần thiết để xác định 
xem họ có dự trù được tình huống, đã làm việc với gia đình để giải quyết 
các mối quan tâm và đồng ý rằng việc chuyển trường sẽ là kết quả tốt. 

Rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe, sự 
an toàn hoặc phát triển giáo 
dục của trẻ. 

 
Tham khảo ý kiến nhân viên trường hoặc chuyên gia khác, nếu 
cần. 

Học chung trường với anh chị 
em ruột 

Dùng hệ thống thông tin học sinh để xác nhận rằng có anh chị em 
ruột sẽ theo học tại trường theo yêu cầu có cùng phụ huynh và 
địa chỉ nhà. 

Cần giữ trẻ  Tham khảo ý kiến với dịch vụ giữ trẻ và nhóm giữ trẻ tại trường 
học, nếu cần, để xác minh sắp xếp dịch vụ giữ trẻ là cơ hội duy 
nhất cho dịch vụ mở rộng và / hoặc thấp hơn giá thị trường. 

Tiếp cận chương trình 
thay thế, song ngữ hoặc 
chọn chuyên môn không 
qua rút thăm 

Đa số đủ chỗ thông qua rút thăm. Chương trình trước đó hoặc 
khả năng nói ngôn ngữ mẹ đẻ DLI phải được xác minh để ưu tiên 
xếp lớp.   

Tiếp tục học với nhóm bạn đến 
cấp lớp tiếp theo 

Khó khăn cụ thể của học sinh không cần xác minh khi chuyển từ 
trường tiểu học lên cấp hai. Để yêu cầu chuyển trường trung học: 
tham khảo với nhân viên trường hoặc chuyên gia nếu cần, để xác 
định nhu cầu hỗ trợ. 

Chuyển trường và ghi danh tại 
trường trong khu vực 

Không yêu cầu nêu chi tiết khó khăn. Yêu cầu chuyển trường 
được đảm bảo cho năm học tiếp theo, nếu nộp đơn vào Tháng 
11-Tháng 12 đối với lớp 6-12 hoặc Tháng 2 -Tháng 3 đối với lớp 
1-5, nhưng dựa trên có còn chỗ trống vào thời điểm khác. 

Quá đông học sinh tại trường 
được chỉ định 

Xác nhận trường được chỉ định nằm trong danh sách quá đông. 

Các lý do khác     
 

Tham khảo ý kiến nhân viên trường hoặc chuyên gia, và / hoặc 
xem lại giấy tờ, nếu cần. Lưu ý trường nổi tiếng hoặc có sẵn 
chương trình giảng dạy, thể thao hoặc câu lạc bộ ở mức nâng cao 
thường không được coi là lý do chính đáng để xin chuyển trường. 

Còn chỗ trống: Nếu đơn thỉnh cầu đáp ứng tiêu chí khó khăn, hãy xác minh xem có còn chỗ trống ở 

trường và cấp lớp được yêu cầu. Nếu chỗ trống có giới hạn, ưu tiên sẽ dành cho học sinh lân cận, anh 
chị em ruột và những học sinh hội đủ điều kiện nhận các ưu đãi khác của học khu. 
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