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Điền vào các mục từ 1 đến 8, ký tên vào mẫu đơn này và nộp lại cho: Văn phòng Điều chuyển Học sinh, Crossroads I, 5625 Dillard Drive, Cary, NC  27518.  
 Nếu được phê duyệt, việc chuyển trường sau đó sẽ không được phê duyệt cho năm học này; đây là lần điều chuyển cuối cùng của trẻ cho toàn bộ năm 

học 2012-2013.  
 

LƯU Ý: PHỤ HUYNH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐƯA ĐÓN CON ĐẾN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG VỀ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TRƯỜNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 
 
1. Tên Học sinh: Ngày sinh:  Mã số Học sinh/NCWISE #:   
 
2. Tên Phụ huynh: Số điện thoại: (H)   (W)  (C)  
 
3. *Địa chỉ Cư trú:  

Phố # Tên phố Căn hộ. # Thành phố Mã zip 
*Nếu đây là địa chỉ mới, vui lòng đính kèm hóa đơn tiền điện, nước, gas, hợp đồng cho thuê đã ký trong vòng 60 ngày gần nhất, hoặc hợp đồng mua bán với ngày kết sổ. 

 
 
4. Trường học Tham dự năm 2011-2012:  _________  Điều chuyển Trường năm 2012-2013:   Lớp học năm 2012-2013: 
 
5. Tôi viết đơn này xin chuyển trường cho con tôi đến: (quý vị có thể liệt kê ba trường) 
 
 
Lựa chọn I  Lựa chọn II   Lựa chọn III  
 

6.    Chăm sóc trẻ   Vì lý do sức khỏe học sinh  Nhân viên Hệ thống Trường Công lập Hạt Wake (WCPSS)  

  Khác  Điều chỉnh theo lịch công tác  Thay đổi Địa chỉ  Anh chị em cùng trường  
 

 
7. Liệt kê tất cả anh chị em tham gia WCPSS:  

(Lưu ý: Anh chị em của học sinh được đưa đón đặc biệt theo dịch vụ giáo dục đặc biệt không được đưa đón nếu đồng ý 
chuyển trường cho học sinh không thuộc diện giáo dục đặc biệt.)  

 
 
8. Chữ ký Phụ huynh, thẩm định đơn này và Chính sách của Hội đồng Giáo dục số 3126 được hiểu là:  Ngày:  
 

Quý vị sẽ không nhận được văn bản thông báo về việc chấp nhận hay từ chối đơn xin của quý vị trong vòng 7 – 10 ngày làm việc. 
 
For Official Use Only: 
           APPROVED    DENIED  ASSIGNMENT INDICATOR:   ADMINISTRATOR’S INITIAL:  
 
 
COMMENTS:                                     Entered By:    Date:    
 
 Date Received:                          Board Action:               Adm. Initial:

Lý do làm đơn: (khoảng trống 
bổ sung ở mặt sau) 



Thời hạn Nộp đơn và Kiến nghị: Phải nộp các đơn xin chuyển trường trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày có thông báo điều chuyển 
trường chính thức. Thông báo điều chuyển trường chính thức cho học sinh hiện đang theo học tại WCPSS được gửi vào ngày 15 tháng 5 
hàng năm. Phải nộp kiến nghị đơn xin chuyển trường bị từ chối bởi bộ phận quản lý trong vòng mười ngày làm việc kể từ khi nhận quyết định 
hành chính. 

Lý do tại sao cần phê duyệt đơn xin chuyển trường: Chính sách của Hội đồng Giáo dục số 3126 cho phép bộ phận quản lý phê duyệt đơn 
xin chuyển trường khi đơn đó: 

1. Đơn xin chuyển trường vì bất kỳ lý do gì có thể được phê duyệt nếu có sẵn một vị trí tại trường được yêu cầu. 
2. Phụ huynh có thể yêu cầu thay đổi việc điều chuyển trường vì hoàn cảnh khó khăn trong việc chăm sóc trẻ. Phụ huynh có thể được 

yêu cầu đưa ra bằng chứng rằng họ không có lựa chọn khác. 
3. Phụ huynh có thể yêu cầu thay đổi việc điều chuyển trường vì hoàn cảnh khó khăn liên quan đến điều kiện sức khỏe tinh thần hoặc 

thể chấp của học sinh. Phụ huynh có thể được yêu cầu xuất trình hồ sơ do bác sĩ điều trị hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế khác cấp. 
4. Việc chuyển trường có thể được phê duyệt cho con em của một nhân viên trong trường đến trường mà phụ huynh đó đang công tác. 
5. Chuyển trường theo lịch công tác có thể được phê duyệt cho con em của nhân viên trong trường đến ngôi trường có trong danh sách 

họ lựa chọn phù hợp với lịch công tác của nhân viên. 
6. Có thể phê duyệt đơn xin chuyển trường nếu đơn này phù hợp với lịch công tác của trường để cho anh chị em hoặc tiện đường đưa 

anh chị em cùng lớp đến cùng một trường. 
7. Trong trường hợp thay đổi nơi ở trong năm học, phụ huynh có thể yêu cầu học sinh vẫn học ở trường hiện đăng ký do học sinh 

chuyển trường đang học lớp cuối cùng của trường. Trong trường hợp thay đổi nơi ở làm thay đổi tình trạng đưa đón của học sinh, 
phụ huynh có thể yêu cầu điều chuyển sang một trong những ngôi trường có trong danh sách trường lân cận. 

LƯU Ý: Phụ huynh có thể làm đơn xin chuyển trường vì lý do không được liệt kê trên (ví dụ: chương trình học cụ thể); tuy nhiên việc 
chuyển trường phải được Hội đồng Giáo dục phê duyệt sau đó được thẩm định bởi Văn phòng Điều chuyển Học sinh và kiến nghị 
theo Mục E Chính sách của Hội đồng Giáo dục số 3126. 

Văn phòng Điều chuyển Học sinh có thể từ chối đơn xin chuyển vì lý do:  
1. Hồ sơ xin chuyển trường được nộp quá thời hạn mười (10) ngày làm việc sau ngày nhận được đơn xin điều chuyển gốc trừ lý do đặc 

biệt hoặc bất thường. 
2. Hồ sơ xin chuyển trường có thể bị từ chối nếu thấy đơn xin chuyển sang trường và/hoặc lớp không đạt yêu cầu. 
3. Hồ sơ xin chuyển trường trích dẫn nội dung không đồng ý với nhân viên trong trường về quyết định học tập ví dụ như lớp học, bài tập 

về nhà, phương pháp rèn luyện, ghi nhớ hoặc bài tập trên lớp. 
4. Hồ sơ xin chuyển trường nếu có đơn xin chuyển đến trường đó trước đây đã bị thu hồi. 
5. Hồ sơ xin chuyển trường đã từng có gian lận về địa chỉ trước đây. 
 
 

VUI LÒNG TRÌNH BÀY LÝ DO CỤ THỂ BÊN DƯỚI VÀ/HOẶC ĐÍNH KÈM CÁC TRANG BỔ SUNG ĐỂ XIN CHUYỂN TRƯỜNG. 

 


