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THÔNG BÁO ĐỂ  THÔNG CẢM 

Xin lưu ý rằng các điều kiện tồn tại trong Học Khu Thống Nhất Elk Grove có thể yêu cầu: 
1. Con của qúi vị sẽ được chuyển đến một lớp học khác với trường gần nhà của các em;
2. Con của qúi vị sẽ được chuyển đến một trường khác thuộc Elk Grove trong niên học;
3. Con của qúi vị sẽ được chuyển đến một khối học khác

Những hoàn cảnh cho các điều kiện này bao gồm: 

 Trường học gần nhà quá đông 

 Cấp lớp quá đông 

 Một khối đặc biệt quá đông 

 Ranh giới thay đổi do việc xây dựng các trường học mới. Ranh giới thay đổi do ảnh hưởng 
của học sinh tại tất cả cấp lớp; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.   

DIỄN TIẾN SẮP XẾP LỚP HỌC 
Năm nay chúng tôi sẽ sử dụng Lựa Chọn Khối Học Mẫu Giáo Ngẫu Nhiên được thực hiện thông 
qua qui trình máy tính tự động. Điều này làm giảm bớt sự cần thiết cho các gia đình của chúng 
tôi phải xếp hàng, và điều này sẽ tạo cho mỗi gia đình cơ hội đồng đều trong việc chọn khối học 
cho con em họ. Qui trình tự động này cho phép tạo cơ hội lớn hơn cho việc phân phối nhân khẩu 
học và tạo ra sự đại diện cân bằng hơn cho cộng đồng của chúng tôi trên mỗi khối học.  

Liên quan đến Mẫu Giáo Chuyển Tiếp, học sinh lớp 1 tới lớp 6, và Bộ Hồ Sơ Chào Mừng lớp 
Mẫu Giáo nộp lại sau ngày 22 Tháng Hai, những bộ hồ sơ này sẽ ghi ngày và giờ nhận. Những 
sự sắp xếp lớp học này tại trường của chúng tôi và trong các lớp học được bổ sung dựa trên 
ngày và thời gian học sinh đăng ký tại trường, những dịch vụ đặc biệt hoặc nhu cầu chương 
trình theo yêu cầu của pháp luật và giới hạn qui mô lớp học.  

Trong chừng mực có thể, những học sinh của cùng một gia đình sẽ được xếp vào cùng một khối 
học trừ khi một hoặc nhiều hơn những học sinh này đã ghi danh vào một lớp giáo dục đặc biệt 
hoặc trừ khi phụ huynh/người giám hộ yêu cầu rằng các học sinh được xếp vào các khối học 
khác.. 

Xin cám ơn sự thông cảm của qúi vị đã cho phép Học Khu Thống Nhất Elk Grove cơ hội cung 
cấp một chương trình giáo dục chất lượng cho con của qúi vị.   

Chữ ký của qúi vị dưới đây xác nhận rằng qúi vị đã được thông báo về các trường hợp có thể 
dẫn đến việc tái phân bổ con của qúi vị và qui trình được sử dụng để xác định việc sắp xếp lớp.. 

Chữ ký Phụ Huynh/Người Giám hộ Ngày 
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Tên Trường của Qúi Vị ở đây 

Lựa Chọn Ưu Tiên Thời Khóa Biểu lớp Mẫu Giáo 
*Hoàn Tất Một Mẫu cho Mỗi Học Sinh Mẫu Giáo Mới Vào

Tên Em Nhỏ: 

Địa chỉ: 
   (Đường)  (Số nhà)  (Thành Phố)  (Zip) 

Phụ Huynh/Người Giám Hộ: ĐT Nhà: 

Phần I 

Vui lòng ghi tên của tất cả các em khác đang sông trong nhà và hiện đang học (hoặc ghi tên học) trong 
Học Khu Thống Nhất Elk Grove (Lớp K-12). 

Họ Tên 
Cấp 
Lớp 

Trường Đang Học 

Phần II 

Thời Khóa Biểu Thích Hợp:  
Xin cho chúng tôi biết thời khóa biểu thích hợp của qúi vị bằng cách chọn một trong các hộp dưới đây: 

GIỜ LỚP HỌC 

 SÁNG   hoặc     CHIỀU 

*Hoàn tất một mẫu cho một học sinh mẫu giáo.

Chữ ký của tôi xác nhận tôi đã đọc và hoàn toàn hiểu rằng ký vào mẫu này không bảo đảm có được giờ lớp 
học như đã yêu cầu. (Sự sắp lớp cho học sinh có thể được thay đổi tùy theo việc ghi danh hoặc những điều 
kiện đã được ghi trên Thông Báo về Sự Thông Cảm.) 

Chữ ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày 




