Trường công lập quận Gwinnett
Chương trình học bổng đặc biệt Georgia (GSS)
Tùy Chọn Mẫu yêu cầu chuyển trường
* dành cho các nhu cầu đặc biệt và cho 504 học sinh *
(để biết thêm thông tin về Chương trình GSNS, truy cập https://www.gadoe.org/External-Affairs-andPolicy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx)

YÊU CẦU PHẢI ĐƯỢC ĐÓNG DẤU BƯU ĐIỆN TRƯỚC NỬA ĐÊM: NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 2022
Là phụ huynh / người giám hộ của học sinh dưới đây, tôi muốn yêu cầu chuyển con tôi theo học một trường khác trong
Trường Công lập Quận Gwinnett, như chi tiết dưới đây. Yêu cầu này là tùy chọn.
Firma del padre de familia o tutor:_______________________ Fecha: ____________
Chữ ký của cha mẹ/người giám hộ:
Ngày:
(Parent/Guardian Signature)

(Date)

 Có

Bạn có dự định cư trú tại khu học chánh quận Gwinnett trong năm học 2022-23?

 Không

(Do you plan to reside in the Gwinnett County School district in the 2022-23 school year?)

THÔNG TIN HỌC SINH...VUI LÒNG IN
Nombre
delsinh:
estudiante: ___________________Fecha de nacimiento: ___________________
Tên học
(Student’s Name)

Tiene
su estudiante
IEPkhông?
actualmente? 
r s￭Có
r no
Con bạn
hiện cóun
IEP

(Date of Birth)

Không

Các quyết định sẽ được quyết định và thư từ sẽ được gửi dựa trên địa
chỉ trong Hệ thống thông tin sinh viên. Nếu địa chỉ được liệt kê dưới
đây là khác nhau, hãy đến trường của học sinh để cập nhật địa chỉ.

(Does your student have a current IEP?)
Tiene
su nio
504không?
actualmente?
r s￭Có
r no
Con bạn
hiệnuncóPlan
504

Ngày sinh:

Không

(Does your child have a current 504?)

Llen
solicitud
decầu
traslados
permisivos?
r no
Bạn đãusted
điềnlavào
Yêu
chuyển
khoảnr s￭
được

phép chưa?  Có  Không

(Did you fill out a Permissive Transfer Request?)

Tên phụ huynh /người giám hộ / người yêu cầu chuyển khoản khác:
(Name of parent/guardian/other requesting transfer):

Direccin:
Địa chỉ: ________________________

Ciudad:_______________
Estado: ________________Cdigo
________________
Thành phố:
Tiểupostal:
bang:_______________Condado:
Mã bưu
điện:
Tel￩fono:______________
Correo electrnico: ________________
Điện thoại:

Quận:

Email:

THÔNG TIN NĂM HỌC 2021-2022
Asisti
alumno
una escuela
Georgia
durante trong
todo el ao
2021-22? __Yes
__no.
Con bạnel có
họcamột
trườngpblica
côngen
lập
ở Georgia
nămlectivo
học 2021-22
không?

 Có

 Không

 Có

 Không

(Did your student attend a public school in Georgia for the entire 2021-22 school year?)
Asisti
el alumno
escuela
en el Condado
de Quận
GwinnettGwinnett
durante el ao
lectivo
2021-22?
__Yes__no.
Con bạn
có họca una
tại một
trường
học của
trong
năm
học 2021-22
không?

(Did your student attend a Gwinnett County school in the 2021-22 school year?)

Nombre
la escuela
en el ao lectivo 2021-22: __________Grado escolar en el 2021-22:____________.
Trườngdehọc
2021-2022:
______ Cấp lớp 2021-2022:
(2021-22 School)

___

(2021-22 Grade Level)

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN TÙY CHỌN
Liệt kê BA lựa chọn hàng đầu của các trường công lập
quận Gwinnett, nơi bạn muốn con bạn chuyển tiếp cho
năm học 2022-23. Tham khảo trang web GCPS để biết
danh sách các trường đủ điều kiện chấp nhận chuyển
trường. Xin lưu ý rằng phương tiện di chuyển sẽ
không được cung cấp cho việc chuyển khoản được phê
duyệt…https://www.gcpsk12.org/Page/24918

1)
2)
3)

For internal use only:
 Address Verified
School #1:
 Approved
 Denied – school not eligible to accept transfers
 Denied – school/program at capacity
 Denied – lack of alignment to the IEP/504
School #2:
 Approved
 Denied – school not eligible to accept transfers
 Denied – school/program at capacity
 Denied – lack of alignment to the IEP/504
School #3
 Approved
 Denied – school not eligible to accept transfers
 Denied – school/program at capacity
 Denied – lack of alignment to the IEP/504

Các biểu mẫu đã hoàn thành phải được gửi qua fax hoặc đóng dấu bưu điện trước nửa đêm ngày 3 tháng 6 năm 2022, đến:
Gwinnett County Public Schools ATTN: Special Education Department/SB10
437 Old Peachtree Road, NW, Suwanee, GA 30024-2978
Fax: 678-301-7222
GSS Form 2021- Vietnamese

April 2022

