Học Khu Anaheim Union High School
Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh *(714) 999-2171
Tháng 12, 2016
Gửi đến phụ huynh của tất cả học sinh thuộc học khu AUHS vào năm học 2017-2018 sắp tới:
Học khu AUHS phục vụ 5 học khu tiểu học: Anaheim Elementary, Centralia, Cypress, Magnolia
và Savanna. Phụ huynh của các học sinh sẽ vào lớp 7 hiện đang cư ngụ trong địa bàn của học
khu có thể xin học tại một trường cấp II của học khu AUHS bên ngoài khu vực trường nơi cư trú
của các em. Tất cả học sinh xin đổi trường trung học phổ thông ra ngoài khu vực nơi cư trú của
mình cần phải nộp đơn trong thời gian dành cho "Chọn Trường" (School Choice). Thời gian để
"Chọn Trường" tại Học Khu Anaheim Union High School bắt đầu từ ngày 4 tháng Một đến hết
ngày 28 tháng Hai.
Đơn "Chọn Trường" (School of Choice) sẽ có sẵn tại Văn Phòng của Học Khu AUHS, trong phòng
Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh ở cuối dãy phía Tây của toà nhà văn phòng học khu, bắt đầu vào ngày
4 tháng Một. Tất cả các đơn nộp trong thời gian này đều được xem xét công bằng. Đơn nộp
vào ngày 4 tháng Một sẽ có cùng ưu tiên như đơn nộp vào ngày 28 tháng Hai, 2017.
Thời gian nhận đơn cho Trường Chọn, và Xin Học Tự Do (Open Enrollement)
Học sinh muốn học tại “trường nơi cư trú” (home school) không cần phải điền mẫu đơn Trường
Chọn.
Lý Do Đổi
Chọn Trường (School of Choice)/Ghi
Danh Tự Do (Open Enrollment)
Đổi đến bất cứ trường nào trong học
khu AUHS, dùng trường mới làm
trường nơi cư trú.

Ngày bắt đầu
nhận đơn
Ngày 4 tháng 1,
2017

Ngày chót nhận
đơn
Ngày 28 tháng 2,
2017

Ngày thông báo
kết quả
Ngày 25 tháng 4,
2018

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì, xin liên lạc với bàn phụ trách học sinh chuyển trường tại số
(714) 999-2171

Student Support Services (714) 999-2171

