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HỌC SINH 

Học sinh Rút lui 

Các thủ tục được nêu ra trong quy định này phải được tuân thủ sau khi một học sinh được 
rút lui từ Hê ̣  Trường Công Qua ̣n Prince William (PWCS). Phụ huynh/người giám hộ được 
khuyến khích mạnh mẽ để có ma ̣ t hoàn thành quá trình rút lui và ký vào Bản Thông tin 
Tiết lo ̣  Dữ liê ̣u Hò sơ. Ngoài ra, trong suót năm học các phụ huynh/người giám hộ có thể 
được yêu cầu ký vào Mãu Học sinh Rút lui từ PWCS. Các mãu này sễ được cung cáp cho 
phụ huynh/ người giám ho ̣  khi bát đàu quá trình rút lui ở trường học sinh học. 

Khi một học sinh rời PWCS, nhà trường thu tha ̣ p tài liệu bằng văn bản hoặc điện tử để 
xác định về lý do rút lui. Học sinh có phụ huynh/ người giám ho ̣  thực hiện thủ tục rút 
lui chính thức sẽ được ghi nhận là rút lui thêo quy tắc thoát ra phù hợp/mã só rút lui. 

Quá trình sau đây phải được tuân thêo sau khi một học sinh được rút lui từ Chi Khu 
Trường: 

I. Cơ quan ghi danh hoặc thư ký sẽ: 
 

A. Yêu cầu những điểm rút lui từ các giáo viên của học sinh là những người 
hoàn thành Mẫu Học sinh Rút lui khỏi PWCS và cho biết có phải tát cả các 
sách giáo khoa đã được trả lại hay chưa. 

B. Xác minh rằng tất cả các sách thư viện, đồng phục và thiết bị đã được trả lại 
và các lệ phí và tiền nợ trường học đã được hoàn trả đầy đủ chưa. 

C. Rút học sinh từ hê ̣  thóng thông tin học sinh điê ̣n tử sử dụng mã só rút lui 
phù hợp. 

D. Cung cấp một bản sao của Mẫu Học sinh Rút lui từ PWCS cho phụ huynh/ 
người giám ho ̣ . Ngoại lệ: Một phụ huynh/giám hộ đang di chuyển ra nước 
ngoài sẽ nhận được một bản sao của Hò sơ Học ta ̣p của Học sinh trong 
mo ̣ t phong bì kín. Điều này nên được lưu trên Mãu Tiết lo ̣  Dữ liê ̣u Hò sơ. 

II. Mẫu Tiết lo ̣  Dữ liê ̣u Hò sơ được bảo quản trong Hò sơ Học ta ̣p của Học sinh  phải có 
chữ ký của phụ huynh/người giám hộ nếu phù hợp. Một bản sao của yêu cầu hồ sơ 
từ trường nhận sẽ được đa ̣ t trong Ta ̣p Tài liê ̣u 1 của Hò sơ Học ta ̣p của Học sinh. 

 
III. Hò sơ Học ta ̣p của Học sinh sẽ được duy trì tại trường học cho đến khi tài liệu từ 

trường học tiếp nha ̣n xác nha ̣n ràng học sinh đã ghi danh. 
 

Nếu cần thiết, mã só rút lui sễ được điều chỉnh dựa trên yêu cầu hồ sơ hoặc thiếu từ 
đó. Các kết quả kiểm tra, tình trạng giáo dục đặc biệt, nếu phù hợp, và các tài liệu 
khác được yêu cầu bởi trường mới sẽ được chuyển đến. Một khi tài liệu đã được 
gửi đến trường học mới của học sinh, PWCS sẽ gửi Hò sơ Học ta ̣p của Học sinh đến 
Trung tâm Hò sơ.Sau khi tài liệu đã được gửi đến trường mới của học sinh, PWCS 
sẽ lưu giữ hồ sơ học thuật trong 90 ngày và sau đó gửi Hồ sơ Giáo dục Học sinh đến 
Trung tâm Hò sơ. 
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IV. Nếu nhà trường không nhận được xác chứng rằng học sinh rút khỏi trường đã 
ghi danh vào trường khác, phải thực hiê ̣n liên lạc với trường tiếp nhận đã được 
nêu trên  
Mẫu Học sinh Rút lui từ PWCS và yêu càu chứng minh ghi danh. Nếu không nha ̣n 
được chứng cứ, nhà trường phải giữ Hò sơ Học ta ̣p của Học sinh cho đến cuói năm, 
trong khi tiếp tục tìm kiếm xác minh, trước khi gửi hồ sơ đến  
Trung tâm Hò sơ của PWCS. Tất cả những cố gắng để giao tiếp với trường tiếp nhận 
phải được ghi chú vào Mãu Tiết lo ̣  Dữ liê ̣u Hò sơ. Nếu không nha ̣ n được xác minh, 
các trường phải ca ̣p nha ̣ t mã thoát ra để phản ánh W880, cũng như cung cáp lý do 
W8 áp dụng phù hợp. 
Những tình huóng ngoại lê ̣  đáng kể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Rút lui W3xx 
và W5xx khi phụ huynh / người giám hộ và / hoặc học sinh đủ điều kiện đã hoàn 
thành quá trình rút lui và cung cấp xác nhận chính thức về ý định của họ để rút học 
sinh ra từ PWCS (nghĩa là chữ ký gốc, liên lạc/chữ ký điện tử) và/ hoặc mo ̣ t nhân 
viên đa ̣c trách hiê ̣n diê ̣n hoa ̣ c người được ủy nhiê ̣m của PWCS đã nhận được xác 
minh cần được lòng vào trong Hồ sơ Giáo dục của Học sinh để tham khảo. 

 
V. Nếu một học sinh chuyển từ PWCS hơn 15 ngày học trước khi kết thúc năm học, 

trường sẽ chuyển tiếp các hồ sơ cần thiết đến trường tiếp nhận. Nhà trường sẽ 
không thực hiê ̣n hành động chính thức về sự cho học sinh lên hoa ̣c ở lại lớp nhưng 
sẽ để cho trường tiếp nhận thực hiê ̣n đều đó. Mã só phù hợp cho lói ra/rút lui sễ 
phải được sử dụng vào lúc học sinh được rút lui từ trường. 

 
VI. Nếu một học sinh chuyển từ PWCS trong vòng 15 ngày học cuối của năm học, nhà 

trường sẽ thực hiện theo các thủ tục gióng như cho các học sinh hoàn tất năm học. 
Đều có thể cần thiết cho trường học để thực hiện các điều lê ̣  cho các học sinh này 
để tham gia kỳ thi cuối cùng trước khi ra khỏi trường. Không có mã só lối ra/ rút 
lui nên được nạp vào. 

 
VII. Nếu phụ huynh/ người giám ho ̣  và/hoa ̣c học sinh ho ̣ i đủ điều kiê ̣n không hoàn 

thành thủ tục rút lui chính thức, nhà trường nên nỗ lực để xác định vị trí sáp xếp 
của trường kế đến và nạp vào mã só rút lui phù hợp vào hê ̣  thóng thông tin điê ̣n tử 
của học sinh. 

Viên Phó Giám đốc Học sinh Bo ̣  Học tập và Giải trình (hoặc người được ủy nhiê ̣m) 
chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Quy điṇh này và chính sách liên quan sễ phải được xem xết lại ít nhát mõi năm (5) 
năm và được sửa đỏi khi càn thiết. 

 
 
 
 
 
 

HÊ ̣  TRƯỜNG CÔNG QUÂ ̣ N PRINCE WILLIAM 


