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Trường ho ̣c hiê ̣n ta ̣i đang tham gia:
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Sở Là m

Di Đô ̣ng
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Tấ t cả ho ̣c sinh trong Khu Ho ̣c Chánh San Gabriel cầ n đươ ̣c cung cấ p mô ̣t sự lựa cho ̣n đầ u tiên để tham gia vào trường ho ̣c ta ̣i nơi ho ̣ cư trú. Sau khi tấ t cả các ho ̣c sinh
đã đươ ̣c ghi danh nhâ ̣p ho ̣c ta ̣i trường ho ̣c cư trú của ho ̣, các yêu cầ u xế p lớp còn la ̣i sẽ đươ ̣c tôn trọng theo các tiêu chuẩn sau đây cho việc xếp lớp cho học sinh đến khi
một trường học đạt đến mức ghi danh đã được xác định:
 Mô ̣t khi ghi danh vào mô ̣t trường ho ̣c thông qua chính sách ghi danh, ho ̣c sinh số ng ngoài khu vực trường ho ̣c sẽ đươ ̣c xác đinh
̣ là dân cư trú trong khu vực trường
ho ̣c.
 Ho ̣c sinh đươ ̣c đă ̣c vào bấ t kỳ trường ho ̣c nào ho ̣ yêu cầ u thông qua chính sách ghi danh của ho ̣c khu sẽ không được quyề n ưu tiên để ghi danh vào trường ho ̣c
trong khu vực ho ̣ đang cư trú. Bấ t kỳ ho ̣c sinh nào muố n trở về trường ho ̣c trong khu vực ho ̣ đang cư trú có thể nô ̣p đơn ghi danh.
 Các anh chi em của mô ̣t ho ̣c sinh đã ghi danh nhâ ̣p ho ̣c ta ̣i mô ̣t trường dưới chiń h sách ghi danh cho phép của ho ̣c khu sẽ có quyề n ưu tiên ghi danh cho những
năm ho ̣c kế tiế p, nế u anh hoă ̣c chi ̣của ho ̣c sinh ấ y hiê ̣n đang ghi danh ta ̣i trường. Mô ̣t khi anh chi ̣em đã ghi danh, anh ấ y/cô ấ y thành lâ ̣p viê ̣c cư trú ta ̣i trường đó.
 Khi mô ̣t yêu cầu đăng ký không thể thực hiê ̣n, học sinh sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi cho trường ho ̣ lựa chọn và được ghi danh vào trường ho ̣c mà học sinh
cư trú.
 Các học sinh Lớp Đặc Biệt sẽ tiếp tục được đặt trong quá trình của Ban Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân.
Tôi hiểu rằng yêu cầu của tôi sẽ được xem xét cùng với các đăng ký khác và một quy trình lựa chọn ngẫu nhiên sẽ được sử dụng để xác định học sinh nào được xác nhận
tham gia vào tuyển sinh.
Tôi đồng ý cung cấp phương tiện giao thông thích hợp cho học sinh này từ khu vực cư trú để anh ta / cô ấy tham dự vào trường học.
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Từ Chố i
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