06 tháng Giêng, 2020
Thông Báo Phụ Huynh:
Thư này để thông báo cho quý vị biết rằng con em của quý vị đang theo học trường được nhận biết là
một trường “Texas Education Agency Public Education Grant” (PEG – được trợ cấp giáo dục bởi Nha
Giáo Dục Texas) cho niên khoá 2020-2021. Sự nhận biết này cho phép quý vị được thuyên chuyển con
em đến một trường khác, nếu còn chỗ trống, vì trường trong khu vực của con em quý vị được biết là
đang xếp hạng “F” về Thành Tích Học Sinh và kể cả Sự Tiến Bộ của Trường.
Nếu quý vị muốn yêu cầu thuyên chuyển đến một trường PEG đủ điều kiện cho niên khoá 2020-2021,
quý vị có thể:
3. Yêu cầu chuyển đến một trường HISD đủ điều kiện để nhận sự thuyên chuyển PEG (xem
danh sách các trường đủ điều kiện ở mặt sau)
4. Yêu cầu chuyển đến một khu học chánh khác mà họ nhận con em quý vị như một học sinh
chuyển trường miễn phí theo chương trình “State’s Public Education Grant” (PEG – Tài Trợ
Trường Công của Tiểu Bang).
Vui lòng theo các bước sau đây để thuyên chuyển con em đến một trường HISD đủ điều kiện:
•

•
•
•
•

Làm đơn xin “Student Transfer Application” trên mạng tại https://www.ChooseHISD.com để xin
vào trường muốn chọn từ danh sách “2020-2021 Eligible HISD Schools with Space Available to
Receive Public Education Grant Transfers” (ở mặt sau)
Việc xin chuyển trường PEG được phê chuẩn dựa trên căn bản số chỗ còn trống
Trường được chuyển đến phải cung cấp chương trình giáo dục thích hợp (Giáo Dục Đặc Biệt,
Song Ngữ, v.v.) cho con em quý vị
Sự chuyên chở không được cung cấp cho việc chuyển trường PEG. Chuyên chở tới trường sẽ
là trách nhiệm của cha mẹ
Sự chuyển trường PEG tuân theo “School Guidelines” (quy tắc của trường) và Tác Phong Học
Sinh và vì thế có thể bị thu hồi vì hạnh kiểm xấu, bị hình phạt kỷ luật và/hoặc vắng mặt quá đáng

Nếu quý vị muốn chuyển con em đến một khu học chánh khác, vui lòng liên lạc với khu học chánh đó
để biết các thủ tục thích hợp.
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về việc chuyển trường PEG hay Chọn Trường, vui lòng gọi Phòng
Chọn Trường (Office of School Choice) ở số 713-556-6734.
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