
Đính kèm II 

Quy định 665-1 

 

  

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP PRINCE WILLIAM  

MANASSAS, VIRGINIA 

 
 

THÔNG BÁO TỪ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MÀ HỌC SINH TIẾP TỤC CÓ 

KHẢ NĂNG BỊ LƯU BAN 

 

Ngày: _____________________________ 

 

Kính gửi __________________________: 

 

Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) cam kết sự thành công của mỗi học sinh trong cộng đồng 

của chúng tA. Khi các em học sinh cố gắng để có sự tiến bộ đủ trong học tập trong một năm học, tất cả chúng tôi phải 

làm việc cùng nhau để giúp xác định những hành động mà chúng tôi có thể thực hiện để đảm bảo sự thành công của 

các em. Theo Quy Định 665-1, chúng tôi được yêu cầu phải thông báo cho phụ huynh/người giám hộ bằng văn bản 

nếu đến cuối giai doạn chấm điểm thứ ba mà học sinh vẫn tiếp tục có khả năng phải lưu ban. 

 

Chúng tôi đã thảo luận về sự tiến bộ của _________________________________ trong 9 tuần qua và tại thời 

điểm này, lưu ban là một trong các giải pháp thay thế mà chúng tôi tiếp tục cân nhắc. Hội đồng đánh giá sẽ họp 

trước khi có quyết định chính thức về việc lên lớp/lưu ban vào Tháng Năm. Cuộc họp hội đồng này được dự 

kiến tổ chức cho __________________, vào ngày  
(ngày) 

_________________________, ________, vào lúc ______________. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại 
 (Tháng)  (Năm)  (Giờ) 
_________________________________________________________________________________________.  

 

Xin vui lòng báo cho tôi biết nếu quý vị có thể tham dự cuộc họp này. 

 

Nếu quý vị có thắc mắc trong thời gian này, vui lòng liên hệ với tôi để sắp xếp một cuộc họp riêng hoặc nói 

chuyện qua điện thoại. 

 

Trân trọng, 

 

 

_________________________ 

Chữ Ký của Hiệu Trưởng 

 

_________________________ 

Tên trường học; 

 

_________________________ 

Số Điện Thoại 


