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Học khu Ocean View cam kết chương trình giáo dục với chất lượng cao cho tất cả học sinh. Một cách chúng tôi hỗ trợ cam 

kết này là sắp xếp học sinh phù hợp vào trong lớp. Mỗi năm, hiệu trưởng tham khảo với các giáo viên để tạo ra các lớp cho 

niên học tiếp theo. Nhiều điều được xem xét, bao gồm các lợi điểm mạnh / nhu cầu học tập, sự lưu loát Anh Ngữ, tỷ lệ nam 

/ nữ, xung đột tiềm năng và góp ý của phụ huynh / người giám hộ. 

 

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp của phụ huynh, đặc biệt trong hai lĩnh vực chính: 1) Học sinh tốt nhất nên tách biệt 

và 2) Đặc điểm cụ thể của môi trường lớp học mong muốn. Để thực hiện góp ý của phụ huynh, các nguyên tắc sau phải 

được tuân thủ: 

 

 Góp ý phải được nhận không quá ngày 20 tháng 5, 2022. Các góp ý nộp trễ sẽ không được chấp nhận vì mốc thời gian 

xếp đặc lớp học.   

 Góp ý phải được viết bằng văn bản, có thể dùng mẫu này hay thông qua điện thư.  

 Điều này được hiểu rằng góp ý của phụ huynh / người giám hộ là một trong nhiều cân nhắc và phụ huynh / người giám 

hộ có thể không đồng ý với các quyết định. Vào đầu niên học, những thay đổi đã được phê duyệt về lớp học sẽ không  

xảy ra ít nhất trong hai tuần lễ đầu. 

 Phụ huynh / người giám hộ được khuyến khích mạnh mẽ để miêu tả môi trường lớp học mà họ mong muốn. Hiệu 

trưởng tham quan lớp học hàng tuần và có thể có nhiều lớp học đáp ứng môi trường mong muốn.  

 Phụ huynh / người giám hộ không được khuyến khích mạnh mẽ trong việc đưa ra yêu cầu của giáo viên. Góp ý của 

phụ huynh / người giám hộ là một trong nhiều yếu tố được xem xét và yêu cầu của giáo viên không cung cấp thông tin 

đầy đủ để đưa ra quyết định.  

 

Sự hỗ trợ của quý vị trong việc xếp đặc lớp học được đánh giá rất cao. Một số học sinh có thể thất vọng khi con em không 

ở trong lớp cùng với bạn bè hoặc con em không có được giáo viên đã từng dạy anh chị của mình; tuy nhiên kinh nghiệm đã 

chỉ ra rằng học sinh sẽ tự điều chỉnh sự thất vọng nhanh hơn với sự hỗ trợ của quý vị. Chúng tôi hoan nghênh sự góp ý của 

quý vị và nghiêm túc trong việc sắp xếp lớp của con em. Cám ơn quý vị đã tin tưởng Học Khu Ocean View trong việc giáo 

dục con em của quý vị. 
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Phó Giám Đốc Học Khu, Dịch Vụ Giáo Dục  

 

-------- Nộp lại phần dưới cho giáo viên của con em hoặc văn phòng trường không quá ngày 20 tháng 5, 2022--------  

 

     

Tên học sinh  Giáo viện hiện tại  2021/22 lớp 

     

Để giúp con tôi có một niên học thành công, xin vui lòng tách cháu ra khỏi (các) học sinh sau: 

 

 

 

Để giúp con tôi học tập, xin vui lòng xếp đặt con tôi vào một lớp học với các đặc điểm môi trường sau đây: 

 

 

 

 

 

     

Tên phụ huynh/người giám hộ (vui lòng viết)  Chữ ký phụ huynh/người giám hộ  Ngày 

 


