
HỌC KHU THỐNG NHẤT TRUNG HỌC
EL MONTE

TIÊU CHUẨN GIẤY PHÉP
LIÊN QUẬN

Tất cả các yêu cầu phải bao gồm Đơn xin Giấy phép Liên Quận đã hoàn chỉnh và các tài liệu hỗ trợ thích hợp.
Sau khi có được tất cả các tài liệu hỗ trợ, vui lòng gửi đến điểm trường để văn phòng học khu xem xét.

CHĂM SÓC TRẺ EM
Giấy phép Chăm sóc Trẻ em chỉ được cấp khi CẢ cha mẹ đều làm việc toàn thời gian hoặc đang đi học toàn thời gian.
Tài liệu Bắt buộc:
1. Phải đính kèm bằng chứng sau đây cho CẢ cha mẹ/ người giám hộ:

a. Bản sao cuống phiếu lương gần đây và một lá thư về lịch trình xác minh văn phòng phẩm của người chủ lao động (ngày
và giờ) và vị trí làm việc của mỗi phụ huynh/người giám hộ HOẶC

b. Nếu tự-kinh doanh, hãy đính kèm bản sao giấy phép kinh doanh hiện tại hợp lệ và một lá thư về lịch trình xác
minh văn phòng phẩm của doanh nghiệp cha mẹ (ngày và giờ) và địa điểm làm việc

2. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phải hoàn thành Bản Tuyên thệ Chăm sóc Trẻ em và phụ huynh phải ký vào đơn.
a. Nhà cung cấp có thể không phải là một chương trình ở trường học.
b. Địa chỉ của nhà cung cấp phải nằm trong ranh giới của khu vực đi học của trường được yêu cầu.

TIẾP TỤC GHI DANH
Giấy phép Ghi danh Tiếp tục có thể được cấp khi một học sinh chuyển ra khỏi khu vực cư trú của trường đang theo học để cho phép học
sinh đó hoàn thành năm học hoặc tiếp tục theo học tại trường đó.
Tài liệu Bắt buộc:
1. Lịch sử ghi danh từ trường học hiện tại của họ phải được cung cấp.

AN TOÀN VÀ BẢO VỆ
Học sinh có thể được ưu tiên xin giấy phép đến trường được yêu cầu khi có những trường hợp đặc biệt có thể xác minh được có thể
gây hại hoặc nguy hiểm cho học sinh tại trường học nơi họ cư trú. Các điểm trường phải được thông báo về các tình huống và phải
có cơ hội để giải quyết các tình huống trước khi cho phép xem xét. Xác minh sẽ là bắt buộc.

TÌNH TRẠNG HỌC SINH ĐỆ NHẤT CẤP VÀ ĐỆ NHỊ CẤP
Để cho phép một học sinh tiếp tục theo học lớp tốt nghiệp năm đó hoặc cho phép học sinh cuối cấp học cùng trường mà họ đã theo học
khi còn nhỏ.
Tài liệu Bắt buộc:
1. Phụ huynh được yêu cầu nộp một bản sao của học bạ gần đây hoặc báo cáo tiến độ để làm bằng chứng cho việc ghi danh.

SỰ THỐNG NHẤT ANH CHỊ EM RUỘT
Vì mục đích thống nhất, giấy phép có thể được cấp khi anh chị em ruột của học sinh theo học tại một trường khác với
trường học tại nhà của họ được chỉ định. Để đủ điều kiện, anh chị em ruột tại trường được yêu cầu phải có tình trạng tốt và
đủ điều kiện ghi danh tại địa điểm trường cho năm học được yêu cầu. Phụ huynh được yêu cầu nộp bằng chứng ghi danh
và phải kèm theo bản sao giấy phép phát hành anh chị em của anh chị em ruột từ quận cư trú.

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN/NHU CẦU CHUYÊN MÔN
Giấy phép có thể được cấp để cho phép học sinh tiếp cận với một chương trình giảng dạy chuyên biệt không có sẵn trong trường
học/khu cư trú của họ. Đơn ghi danh phải bao gồm tài liệu thông tin chi tiết về chương trình chuyên ngành cùng với một lá thư nói rằng
học sinh sẽ được chấp nhận vào chương trình nói trên. Tài liệu/ghi chú y tế sẽ được yêu cầu đối với các yêu cầu dựa trên nhu cầu chuyên



biệt về tinh thần hoặc thể chất. Việc tham gia thành công vào chương trình là bắt buộc để được gia hạn.

VIỆC LÀM CỦA PHỤ HUYNH
EMUHSD không cấp giấy phép dựa trên việc làm. Căn cứ vào E.C. 48204, học sinh có thể cư trú tại một học khu mong muốn nếu học
khu đó được xác định là một Học khu Allen Bill. Không phải tất cả các học khu đều áp dụng chính sách Allen Bill, do đó, phụ huynh
phải xác nhận tình trạng mong muốn của học khu trước khi rút tên khỏi các trường EMUHSD (Học khu Thống nhất Trung học El
Monte).


