
ĐƠN YÊU CẦU CHUYỂN TRƯỜNG CHO ANH CHỊ EM RUỘT
Việc chuyển anh chị em có thể được sử dụng để cho phép anh chị em yêu cầu chuyển vào một 

trường mà không tham gia nộp đơn Lựa chọn hoặc chuyển vào một trường khi một học sinh được 
chọn để chuyển qua Lựa chọn và anh chị em còn lại thì không.

Có hiệu lực trong năm học:(Vui 
lòng lựa chọn một năm) 20____ 20____

Mối quan hệ:

Mã địa chỉ

Ngày:

Tên của phụ 
huynh hoặc người 
giám hộ:

Địa chỉ email:

Địa chỉ nơi cư 
trú:

Số điện thoại:

Số điện thoại cầm tay:

THÔNG TIN CỦA HỌC SINH YÊU CẦU ĐƯỢC CHUYỂN TRƯỜNG:

Tên của học sinh: Lớp

Trường yêu cầu chuyển:
(Nếu hơn một học sinh, điền thông tin học sinh tiếp theo bên dưới :)

Tên của học sinh: Lớp

Trường yêu cầu chuyển:

CHUYỂN TRƯỜNG CHO ANH CHỊ EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÌ NHỮNG LÝ DO SAU ĐÂY:
1. Do bâc tiền Mẫu giáo không phải là một cấp lớp bắt buộc và không thể tham gia vào quy trình Lựa chọn, học sinh bậc tiền Mẫu giáo không được 

phép chuyển trường theo anh chị em. 
a. Học sinh bậc tiền Mẫu giáo không được chuyển với anh chị em được chấp nhận vào một trường hay chương trình khác.
b. Anh chị em của học sinh bậc tiền Mầm non có thể sẽ không được chuyển tiếp, dựa trên việc xếp lớp của một anh chị em khác ở bậc tiền 

Mầm non. 
2. Cha mẹ là quân nhân tại ngũ, sống tại Ft. Jackson có một học sinh được chấp nhận vào một chương trình chuyên trong một trường sẽ không được 

phép chuyển  bất kể anh chị em nào của học sinh đó từ Mẫu giáo tới lớp 6 vào trường học sinh đó đang theo học. 
3. Nếu anh chị em hiện tại đang học sẽ rời khỏi trường trước khi anh chị em khác muốn được chuyển vào đúng trường đó.
4. Một khi học sinh đã được phép chuyển trường theo tiêu chuẩn chuyển trường cho anh chị em, học sinh đó có thể học tại trường được chuyển vào 

tới hết bậc (tiểu học, THCS, PTTH) miễn là phụ huynh/người giám hộ của học sinh đó vẫn tiếp tục sống trong khu vực Richland Two.

(CÁC) ANH CHỊ EM HIỆN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG ANH CHỊ EM KHÁC MUỐN CHUYỂN TỚI:

Anh chị em1: Lớp:

Anh chị em 2: Lớp:

Ghi chú:

Hoàn thành đơn này và gửi tới địa chỉ email clausi@richland2.org hoặc fax tới số 803-738-7378.

mailto:clausi@richland2.org



