
Đính kèm I
Quy định 721-1 

Hệ Trường Công Quận Prince William
MẪU YÊU CẦU CHUYỂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH – Cấp Mẫu giáo đến Lớp Tám

HƯỚNG DẪN: Hãy đọc kỹ thông tin cung cáp trong Quy điṇh 721-1, “Chuyẻn trường của Học sinh” – Các Khu vực Trường 
Mãu giáo/Tiẻu học/Trung học Cơ sở” trước khi hoàn thành mãu này. Hoàn thành Phàn I và nop đơn cho hieu trưởng 
trường cơ sở/góc (trường có điạ điẻm được điṇh theo nơi cư ngụ) không trẽ hơn ngày 30 tháng 4 trước năm có yêu càu 
chuyẻn trường. Học sinh phải theo học tại trường gốc/quy theo vùng cho đến khi có quyết định. 

PHẦN I – PHẢI ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ 

 ̣  ̣

Niên học cho Yêu càu: Cáp lớp của Học sinh trong Năm học được Nêu ra:  

Trường Góc (quy theo nơi cư ngụ): Tên Trường được Yêu càu: 

Tên Học sinh: 

Ngày Sinh của Học sinh: Só Học sinh: 

Tên Phụ huynh/Người Giám ho: Só Đien thoại Phụ huynh/Người Giám ho: 

Địa chỉ Phụ huynh/Người Giám ho: 

Thư Đien tử Liên lạc của Phụ huynh/Người Giám ho: 

Nơi Làm viec của Phụ huynh/Người Giám ho 1 Só Đien thoại Sở làm: 

Nơi Làm viec của Phụ huynh/Người Giám ho 2 Só Đien thoại Sở làm: 

 ̣  ̣  ̣

 ̣

 ̣  ̣

 ̣  ̣  ̣

 ̣  ̣  ̣

Lý do yêu cầu (Đánh dáu vào ô vuông bên phải của lý do chuyển trường phù hợp. Vui lòng chỉ chọn MỘT lý do. Hãy 
chác bao gồm các đính kèm được liệt kê từ Quy định 721-1.) 

Hoàn cảnh Ngoại le (Đińh kèm II Phụ huynh/Người Giám ho Làm viec cho PWCS   Chăm sóc Trẻ Em (Đińh kèm III) 
☐ hoac tài lieu khác)  ☐ ☐ 

Đóng/Két thúc của SACC   Chương triǹh Chuyên khoa Rời khỏi do Trường Quá Đông 
(Chi ̉Tiẻu học) ☐ ☐ ☐ 

Phụ huynh/người giám hộ chịu trách nhiệm về vận chuyển. Việc chuyển chỉ có giá trị trong chỉ một năm trừ khi học sinh 
đã chuyển cho chương trình chuyên khoa. Chuyển trường cho chương trình chuyên khoa có thể được gia hạn qua các 
thủ tục được nêu trong Quy định 721-1. Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin trên đơn này là chính xác theo sự hiểu biết tốt 
nhất của tôi. Tôi xác nhận rằng học sinh tham gia vào yêu cầu không tìm cách chuyển để tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ngoài 
ra, tôi hiểu rằng việc chuyển học sinh trung học phỏ thông của tôi sau khi học lớp chín sẽ thay đỏi vị trí hoi đủ điều kiện cho hoạt 
động VHSL trong 365 ngày tiếp đén. 

Chữ ký Phụ huynh/Người Giám ho:  Ngày: 

 ̣
 ̣  ̣

 ̣  ̣

 ̣

 ̣

PART II. SCHOOL REVIEW AND RECOMMENDATION (office use only) 

Base Zoned School: Comment: 

Principal Signature: Date: 

Requested School: ❑ Approve ❑ Deny 

Reason: 

Principal Signature: Date: 

PART III. APPEAL PROCESS (OFFICE OF STUDENT SERVICES use only) 

Signature: Date: ❑ Approve ❑ Deny 




