ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CHUYỂN TIẾP
Năm học 2012-2013
XIN VIẾT CHỮ IN HOA
Mã số học sinh (bắt buộc)

Họ

Chủng tộc

Tên

Giới tính

Tên lót

Ngày tháng năm sanh

Địa chỉ mới của Phụ huynh/Người Giám Hộ - Số nhà và Tên đường (Không dùng P.O. Box)

Thành phố

Số căn hộ #

Số điện thoại nhà #

Zip

Địa chỉ cũ của Phụ huynh/Người Giám Hộ - Số nhà và Tên đường (Số P.O. Box)

Thành phố

Số điện thoại chổ làm #

Số căn hộ #

Zip

Trường nằm trong khu vực

_______

___

Tên phụ huynh/người giám hộ

Trường đề nghị được chuyển vào
*Học sinh Pre-K không đủ điêu kiện để chuyển tiếp cho lớp Mẫu giáo

__________

Lớp học vào năm 2012-13

Con của quý vị hiện đang có nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt nào không ?
Có
Nếu có, loại dịch vụ đặc biệt nào con quý vị đang học? (Lớp Life Skills, Lớp Resource, Lớp CBIP, v.v.)

Không

Đính kèm vào mẫu đơn này các hồ sơ liên quan đến địa chỉ mới và ngày chuyển đến . Hồ sơ thích hợp có thể là hợp đồng thuê nhà
hoặc hợp đồng nhà đã được ký và một hóa đơn yêu cầu trả tiền tại địa chỉ mới (gas, điện, hoặc nước) có tên của phụ huynh/người giám
hộ trên đó. Nếu các hồ sơ liên quan đến địa chỉ mới không được nộp cùng với tờ đơn này, đơn sẽ bị trả về.
Yêu cầu phải có chữ ký của hiệu trưởng trước khi nộp đơn này. Chữ ký không có nghĩa là đơn xin chuyển tiếp đã được chấp
thuận. Nó chỉ thể hiện rằng vấn đề này đã được thảo luận với hiệu trưởng.
Chữ ký hiệu trường của trường đề nghị được chuyển vào:
Ý kiến:

Chữ ký hiệu trưởng

Ngày

Nếu đơn xin của tôi được chấp thuận tôi biết rằng việc tiếp tục học của con tôi trong những năm kế tiếp sẽ phụ thuộc vào sự
có mặc ở trường theo quy định, sự nổ lực, và đạo đức của con tôi, và tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đón con tôi đến trường mà
tôi đề nghị được chuyển vào. Tôi hiểu rằng nếu đơn này không được điền chính xác, đơn sẽ bị trả về.
Nếu trường đề nghị được chuyển vào đang chứa 100% hoặc hơn số lượng học sinh cho phép, việc chuyển trường chỉ áp dụng
cho năm học mà có sự di chuyển xảy ra. Học sinh cần phải học tại trường thuộc khu vực gần nhà vào năm học sau đó ngoại
trừ trường hợp học sinh đó sẽ được lên lớp 4, 8, 11, hoặc 12 vào năm học sau đó.
Tôi xác nhận tất cả các thông tin cung cấp ở trên là đúng và chính xác với tất cả sự hiểu biết và sự tin tưởng tốt nhất của tôi.

Chữ ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ

Ngày

Xin vui lòng nộp đơn này cho Phòng Dịch Vụ Khách Hàng, 2601 Bransford Avenue, Nashville, TN 37204, hoặc fax số 214-8652.
Bằng chứng về địa chỉ phải được nộp cùng với tờ đơn này.
Để yêu cầu sự hổ trợ, xin vui lòng liên lạc trưởng bộ phận hoặc trưởng phòng. (Thông dịch viên cho người điếc hoặc lãng tai cần được yêu cầu trước 48 tiếng đồng hồ trước khi sự kiện xảy
ra). Mọi thắc mắc hoặc các vấn đề quan tâm có thể liên lạc Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Hệ Thống Các Trường Học Công Của Thành Phố Nashville (MNPS) ở số 615/259-4636.
MNPS không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nhận diện giới tính, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc, màu da, tuổi, và /hoặc khuyết tật trong việc chấp nhận, gia nhập,
hoặc điều hành các chương trình, dịch vụ, hoặc các hoạt động của MNPS.

