
Đính kèm III 

Quy định 665-1 

 

 

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP PRINCE WILLIAM 

MANASSAS, VIRGINIA 

 

THÔNG BÁO TỪ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VỀ VIỆC LƯU BAN CỦA HỌC SINH 

 

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. Tôi xin được thông báo chính thức với quý vị qua thư này rằng con của quý vị, 

___________________________________, học sinh lớp _______ sẽ phải ở lại lớp _______ trong năm học tới. 

 

Tôi đã họp với Hội Đồng Cố Vấn về Lưu Ban của chúng tôi và đánh giá tất cả các thông tin hiện có về con quý 

vị. Sau khi thảo luận kỹ về tình hình học tập của ____________trong năm học này, hội đồng khuyến nghị để 

____________ lưu ban. Sau xem xét đề xuất của hội đồng, tôi đã xác định rằng vì lợi ích học tập tốt nhất của 

__________, nên chấp thuận đề xuất này của hội đồng và để con quý vị ở lại lớp. 

 

Là phụ huynh/người giám hộ của ____________, nếu quý vị muốn phản đối quyết định này, vui lòng thông báo 

cho tôi bằng văn bản trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thư này và nêu rõ lý do vì sao quý vị nhận thấy con 

quý vị nên được lên lớp. Tôi sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày học.  

 

Trân trọng, 

 

____________________________ 

Chữ Ký của Hiệu Trưởng 

 

____________________________ 

Tên trường học; 

 

_____________________________ 

Số Điện Thoại 


