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 1 

Mục Liên Quan:  JEE‑RA, KLA, KLA-RA 2 

Phòng Có Trách Nhiệm: Chánh Văn Phòng Điều Hành 3 

 4 

 5 

Chuyển Trường Cho Học Sinh 6 

 7 

 8 

A. MỤC ĐÍCH 9 

 10 

Để giải thích những hoàn cảnh giới hạn theo đó các học sinh có thể được phép chuyển 11 

trường, được gọi là Thay Đổi Trường Được Chỉ Định (COSA), để theo học một trường 12 

khác ngoài trường thuộc khu vực nhà của các em hay trường được chỉ định phù hợp với 13 

Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hoá (IEP) của các em. 14 

 15 

B. VẤN ĐỀ 16 

 17 

Học sinh được trông đợi đi học trường trong khu vực đã được ấn định nơi các em cư ngụ 18 

(trường nhà) hay được chỉ định phù hợp với IEP của các em.  Học sinh có thể nộp đơn xin 19 

COSA từ trường nhà hay trường được chỉ định qua tiến trình IEP trong những trường hợp 20 

khó khăn đặc biệt, gia đình mới dời nhà trong phạm vi quận Montgomery, và trong một số 21 

trường hợp để cho phép một người em đi học cùng trường với anh hay chị của em. 22 

 23 

C. QUAN NIỆM 24 

 25 

1. Học sinh có thể nộp đơn xin COSA dựa trên các tiêu chuẩn sau: 26 

 27 
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 28 

a) Hoàn Cảnh Khó Khăn Đặc Biệt 29 

 30 

Học sinh có thể nộp đơn xin COSA khi hoàn cảnh ngoại lệ liên quan đến 31 

sức khỏe về thể chất, tinh thần hay tình cảm cụ thể của em hay tình trạng 32 

cá nhân hay gia đình có thể được giảm nhẹ do một thay đổi môi trường học 33 

đường.  Tuy nhiên, những vấn đề mà là thông thường cho một số đông các 34 

gia đình không được coi là một khó khăn đặc biệt, thiếu các yếu tố thuyết 35 

phục khác. Tài liệu mà có thể kiểm chứng một cách độc lập phải được kèm 36 

theo tất cả các đơn yêu cầu cứu xét về hoàn cảnh khó khăn, nếu không thì 37 

đơn yêu cầu sẽ bị từ chối. Các ví dụ của các khó khăn độc nhất bao gồm, 38 

nhưng không giới hạn trong những điều sau đây: 39 

 40 

 41 

(1) Giữ Trẻ 42 

Phụ huynh/người giám hộ phải chứng minh hoàn cảnh khó khăn 43 

trong việc đạt được sự giám sát phù hợp cho lứa tuổi của học sinh 44 

trước và/hay sau giờ học vì: 45 

(a) giờ làm việc của họ kéo dài đáng kể ngoài giờ thông thường 46 

của các chương trình giữ trẻ và hoạt động trong trường học 47 

tại nhà hay các chương trình giữ trẻ dễ tiếp cận; và/hay  48 

(b) những hạn chế tài chánh đáng kể hạn chế khả năng của gia 49 

đình trong việc tiếp cận nơi giữ trẻ, hay các nhu cầu cụ thể 50 

của học sinh khác. 51 

 52 

(2) Khi có những hoàn cảnh khó khăn liên quan đến sức khỏe thể chất, 53 

tinh thần hay tình cảm của học sinh. 54 
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 55 

(a) Phụ huynh/người giám hộ tìm COSA vì lý do này nên cung 56 

cấp tài liệu về: 57 

(i) điều trị liên tục của người cung cấp dịch vụ chăm sóc 58 

sức khỏe về các vấn đề liên quan đến sức khỏe thể 59 

chất, tinh thần hay cảm xúc của học sinh có liên quan 60 

trực tiếp đến hay bị ảnh hưởng đáng kể bởi môi 61 

trường học đường; và/hay 62 

   63 

(ii) một vấn đề sức khỏe đáng kể với các điều kiện chăm 64 

sóc độc đáo (ví dụ: các cuộc hẹn y tế thường xuyên 65 

ở xa trường học nhà của học sinh và/hay địa điểm 66 

làm việc của phụ huynh/người giám hộ). 67 

 68 

Trong trường hợp không có tài liệu này, bằng chứng về các hoàn 69 

cảnh khó khăn như vậy có thể đạt được thông qua sự tham khảo ý 70 

kiến với nhân viên của trường.   71 

 72 

b) Gia đình Di chuyển. Học sinh mà gia đình di chuyển trong quận 73 

Montgomery muốn tiếp tục học tại trường học trước có thể yêu cầu COSA 74 

mà không phải chỉ định một hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Các yêu cầu này 75 

chỉ có thể được xem xét cho phần còn lại của năm học hiện tại, ngoại trừ 76 

các học sinh Lớp 11 hoặc 12 có thể được cấp COSA để được ở lại trường 77 

hiện tại cho đến khi tốt nghiệp. 78 

 79 

 80 

 81 
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c) Anh chị em ruột 82 

 83 

(1) Khi anh, chị, em xin học trường nơi có một anh, chị, em sẽ theo học 84 

chương trình bình thường/phổ thông, hay một chương trình giáo dục 85 

đặc biệt, trong năm học mà anh, chị, em muốn ghi danh học.   86 

 87 

(2) Khi anh, chị, em học tại một chương trình magnet, chương trình 88 

ngoại ngữ, hay một chương trình đăng ký khác, một COSA có thể 89 

được chấp thuận cho chương trình học thông thường cho anh, chị, 90 

em ruột tùy theo từng trường hợp.   91 

 92 

(3) Sự chấp thuận này chỉ dành cho các học sinh tiểu học thôi và đòi hỏi 93 

phải xem xét số chỗ trống trong lớp, số học sinh ghi danh theo cấp 94 

lớp, phân bổ giáo chức, hay các yếu tố khác ảnh hưởng đến các 95 

trường có liên quan.   96 

 97 

(4) Các mục (1), (2), và (3) trên không áp dụng nếu có sự thay đổi ranh 98 

giới. 99 

 100 

d) Nhân Viên MCPS  101 

 102 

(1) Phù hợp với các ưu tiên chiến lược của MCPS để khuyến khích và 103 

hỗ trợ nhân viên tại trường làm việc tại các trường Title I, Trường 104 

Lịch Niên Học Trường hay Trường Tiêu Điểu, nhân viên ở bất kỳ 105 

trường nào trong số đó có thể yêu cầu chuyển trường cho con của 106 

họ theo học tại trường mà họ làm việc trong các điều kiện sau -  107 

  108 
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(a) Nhân viên được chỉ định làm việc tại một trong 109 

những trường được giới thiệu ở trên cho năm học sắp 110 

tới ở vị trí tương đương toàn thời gian (FTE) mà đủ 111 

điều kiện để nghỉ phép, về hưu và có bảo hiểm y tế;  112 

 113 

(b) nhân viên là người dân cư ngụ tại quận Montgomery;  114 

 115 

(c) thỉnh cầu được kèm theo với một kế hoạch trông trẻ 116 

hay sự trông nom khác trong cả thời gian trong ngày 117 

làm việc của nhân viên.  118 

 119 

(2) Nếu học sinh đăng ký học tại trường mà nhân viên làm việc trở thành 120 

một trở ngại cho khả năng thực hiện nhiệm vụ của nhân viên một 121 

cách thỏa đáng, việc chuyển trường của học sinh có thể bị hủy bỏ.   122 

 123 

(2)(3) Giám đốc các trường có thể thiết lập một quy trình và thời gian để 124 

xem xét các yêu cầu đó, cũng như giới hạn điều kiện dựa trên thành 125 

tích của nhân viên hay tiến hành các mối quan tâm.   126 

 127 

(3)(4) Nhân viên MCPS không làm việc tại một trong những trường được 128 

xác định trong phần này có thể nộp đơn xin COSA cho con em họ 129 

theo các yêu cầu của chính sách này và các quy định liên quan.   130 

 131 

2. COSAs phải tuân theo các thủ tục sau: 132 

 133 

a) Các đơn xin COSA phải được nộp thời gian giữa ngày đi học đầu tiên vào 134 

tháng 2 và ngày đi học đầu tiên vào tháng 4 của niên học trước năm mà 135 

muốn chuyển trường.  Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để thông báo cho phụ 136 
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huynh/giám hộ và học sinh về quyết định liên quan đến thỉnh cầu COSA 137 

trước Ngày 31 tháng 5. Các thỉnh cầu COSA nạp sau ngày học đầu tiên 138 

trong tháng 4 sẽ không được chấp nhận trừ khi học sinh là cư dân mới của 139 

Quận Montgomery hay có một biến cố hay việc khẩn cấp thực sự mà không 140 

thể dự kiến được trước ngày học đầu tiên trong Tháng Tư. Cần phải cung 141 

cấp tài liệu hỗ trợ tình huống này. 142 

 143 

b) Các học sinh được chấp thuận COSA bên ngoài mạng lưới trường học cung 144 

cấp học sinh hiện tại của các em phải học ở trường mới trong một năm thì 145 

mới đủ điều kiện tham gia các chương trình thể thao.  Có thể yêu cầu được 146 

miễn trừ giới hạn này. 147 

 148 

c) Cha mẹ/giám hộ chấp nhận COSA chịu trách nhiệm về chuyên chở, và công 149 

nhận rằng chỗ đậu xe của học sinh được quy định tùy theo mỗi trường. 150 

 151 

d) Chuyển trường từ một consortium này sang một consortium khác sau khi 152 

xổ số chỉ định được hoàn tất cho năm đó được Division of Consortia Choice 153 

and Application Program Services cứu xét, dựa trên một khó khăn đặc biệt.  154 

 155 

e)  Đơn đăng ký COSA sẽ được chấp thuận hoặc bị từ chối sau khi xem xét:  156 

 157 

(1)  Các lý do của sự thỉnh cầu;  158 

 159 

(2)  cho các học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, cho dù IEP có 160 

thể được thực hiện tại trường được yêu cầu hay không;  161 

 162 

(3)  nhân viên và dịch vụ hiện hành có sẵn tại trường yêu cầu;  163 

 164 
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(4) năng lực trường học, gồm cấp lớp và năng lượng nhóm, và các vấn 165 

đề khác liên quan đến khả năng của nhà trường để thâu nhận học 166 

sinh mới. 167 

 168 

  169 

 170 

3. Học sinh học tại một trường tiểu học trên COSA phải nộp đơn xin lại COSA để 171 

học tại một trường trung học cấp II khác ngoài trường trung học cấp II của em.  Bắt 172 

đầu với những học sinh vào lớp 6 trong năm học 2020-2021, một học sinh đang học 173 

tại trường trung học cấp II COSA đang xin học trung học cấp III theo mô hình 174 

chuyển trường trung học cấp II sẽ phải nộp đơn xin lại COSA. 175 

 176 

4. Các học sinh đã được nhận vào các chương trình toàn quận, chương trình địa 177 

phương, hay chương trình được xác định cụ thể bởi giám đốc các trường học trong 178 

một ấn bản sẽ được ban hành hàng năm và được phân phát rộng rãi để thúc đẩy việc 179 

tiếp cận bình đẳng các chương trình này không phải đạt COSA để học một trường 180 

ngoài trường thuộc khu nhà.  MCPS dành quyền bắt buộc các học sinh trở lại trường 181 

nhà của các em nếu các em ngưng tham gia trong chương trình này. 182 

  183 

5. MCPS sẽ thực hiện một quy trình, tách biệt với quy trình COSA được mô tả 184 

trong chính sách này, nhằm mục đích xem xét các yêu cầu chuyển chương trình học 185 

cho học sinh trung học cấp III như được tả dưới đây.   186 

 187 

a) Học sinh có thể yêu cầu chuyển chương trình học tập để tham gia: 188 

 189 
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(1) Một chuỗi các khóa học liên quan nhiều năm, như được định nghĩa 190 

trong danh mục khóa học của trường hay quận, không có sẵn tại 191 

trường học nhà của học sinh, hay 192 

 193 

(2) Một chuỗi khóa học nhiều năm, như được định nghĩa trong danh 194 

mục khóa học của trường hoặc quận, không có sẵn tại trường học 195 

nhà của học sinh. 196 

 197 

a)b) Quá trình này sẽ bao gồm thời hạn nộp các yêu cầu chuyển chương trình 198 

học tập phù hợp với các mốc thời gian MCPS để đăng ký khóa học và nhu 199 

cầu nhân viên.   200 

 201 

b)c) Việc chuyển như vậy sẽ chỉ được phép nếu có chỗ trống sau khi học sinh 202 

địa phương đăng ký.  203 

 204 

  205 

d) Phù hợp với các ưu tiên chiến lược của quận, MCPS cũng có thể xem xét 206 

điều chỉnh chương trình học tập tại trường học nhà của học sinh thay cho 207 

việc cấp yêu cầu chuyển trường. 208 

 209 

MCPS có quyền yêu cầu học sinh trở về trường học tại nhà nếu em rút khỏi 210 

chuỗi khóa học mà yêu cầu chuyển chương trình học tập đã được cấp. 211 

 212 

6. Bất cứ trẻ em nào có anh hay chị hiện đang học chương trình thấm nhuần ngôn 213 

ngữ và sẽ tiếp tục ghi danh vào chương trình thấm nhuần ngôn ngữ đó trong năm 214 

học mà người em muốn đăng ký, có thể tham gia vào một cuộc xổ số do giám đốc 215 

trường học quyết định việc nhập học vào chương trình thấm nhuần ngôn ngữ.  Một 216 

cuộc xổ số như vậy phải bao gồm một quy trình quan trọng mà xem xét những yếu 217 
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tố bao gồm:  (a) học sinh có một anh hay chị hiện đang học chương trình thấm 218 

nhuần ngôn ngữ và sẽ tiếp tục ghi danh vào chương trình thấm nhuần ngôn ngữ đó 219 

trong năm học mà người em muốn đăng ký; (b) tình trạng kinh tế xã hội và nghèo 220 

khó; và, (c) các yếu tố khác được xác định bởi giám đốc các trường học, chẳng hạn 221 

như, trong những trường hợp cụ thể, một khu vực phục vụ của trường. Bất cứ trẻ 222 

em nào có anh hay chị đã tham gia vào chương trình thấm nhuần ngôn ngữ trong 223 

năm học 2017-2018 và có một người anh hay chị sẽ tiếp tục ghi danh vào chương 224 

trình thấm nhuần ngôn ngữ trong năm mà người em muốn đăng ký, có thể ghi danh 225 

vào chương trình thấm nhuần ngôn ngữ mà không cần thiết phải tham gia vào cuộc 226 

xổ số được tiến hành để được nhận vào chương trình đó.  227 

 228 

D. KẾT QUẢ MONG MUỐN 229 

 230 

1. Để duy trì sự ổn định về ranh giới trường học bằng cách khuyến khích việc đi học 231 

trường nhà và tôn trọng nhu cầu hay giới hạn về chỗ ngồi và sự phân bổ nhân viên 232 

của mỗi trường. 233 

 234 

2. Cung cấp một quy trình cho các học sinh nhận được COSA khi các tình huống xảy 235 

ra liên quan đến một khó khăn đặc biệt được ghi nhận, một gia đình mới dời chỗ ở 236 

trong Quận Montgomery, hay một số trường hợp cho phép một người em đi học 237 

cùng trường với anh chị của em. 238 

 239 

3. Để cung cấp rõ ràng rằng quy trình COSA khác với quy trình tuyển học cho các 240 

chương trình toàn quận, yêu cầu chuyển chương trình học tập, và các vị trí hành 241 

chính do nhân viên MCPS khởi xướng, các tiêu chí được giám đốc các trường thiết 242 

lập thông qua quy định hành chính. 243 

 244 
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E. CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN  245 

 246 

Chính sách này được thực hiện thông qua các quy định hành chính. 247 

 248 

F. KIỂM ĐIỂM VÀ BÁO CÁO 249 

 250 

Chính sách này sẽ được duyệt xét lại theo quy trình duyệt xét chính sách của Hội Đồng 251 

Giáo Dục. 252 

 253 

 254 

Licḥ Sử Chính Sách: Resolution No 288‑72, Ngày 11 tháng 4, 1972, amended by Resolution No 255 

825‑72, Ngày 12 tháng 12, 1972, được sửa đổi theo Resolution No 333‑86, June 12, 1986 và 256 

Resolution No 458‑86, Ngày 12 tháng 8, 1986, được chấp thuận bởi Resolution No 517‑86, Ngày 257 

22 tháng 9, 1986; được kiểm lại vào tháng Hai, 1995; sửa đổi bởi Resolution No 92-02, Ngày 12 258 

tháng 3, 2002; sửa đổi không thực chất, Ngày 16 tháng 11, 2006; sửa đổi bởi Resolution No 124-259 

17, Ngày 17 tháng 3, 2017; được sửa đổi. 260 


