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Xin Ý Kiến Công Chúng về Những Sửa Đổi cho Policy JEE 

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đang đề nghị những sửa đổi cho Board Policy JEE, 

Student Transfers- Học Sinh Chuyển Trường, và đang tìm ý kiến của công chúng về các sửa đổi.  

Lần cuối thu nhận ý kiến công chúng từ Ngày 12 tháng 11, 2019 đến Ngày 19 tháng 12, 2019, 

các sửa đổi đã được thực hiện cho chính sách dự thảo (và được nhấn mạnh trong Dự Thảo Chính 

Sách cho Bình Luận Công Lập Ngày 18 tháng 2, 2020) để đề cập các nhận xét mà Hội đồng đã 

nhận được trong thời gian bình luận công khai và công chúng hiện được yêu cầu xem xét lại 

chính sách. 

Điểm nhấn mạnh các sửa đổi của Hội đồng bao gồm các chủ đề sau: 

 những khó khăn có thể giúp học sinh đủ điều kiện chuyển trường dựa theo hoàn cảnh gia 

đình; 

 giảm nhẹ tình trạng liên quan đến sức khỏe y tế, tình cảm hoặc xã hội của học sinh;  

 nhu cầu chăm sóc trẻ em có thể được xem là một khó khăn duy nhất cho việc chuyển 

trường nhưng các trường hợp liên quan phải vô cùng đáng kể đối với học sinh trên cấp 

tiểu học; 

 nêu rõ quy định để được nhận chuyển trường dựa theo trường học của anh chị em ruột, 

và định nghĩa của anh chị em ruột;  

 giải thích rõ việc chuyển trường cho gia đình di chuyển trong năm học mà được phép tiếp 

tục cho phần còn lại của năm học; 

 điều kiện để chấp thuận việc chuyển trường của các con của nhân viên;  

 chuyển chương trình giáo khoa cho học sinh trung học cấp III;  

 xem xét việc sử dụng trường không đúng mức trong việc chấp thuận COSA; và  



 điều chỉnh để làm cho các thủ tục đăng ký lại phù hợp hơn cho học sinh về việc chuyển 

trường đã được chấp thuận chuyển từ tiểu học sang trung học cấp II hoặc trung học cấp 

II sang trung học cấp III.  

Chính sách JEE hiện có cho công chúng bình luận cho đến Ngày thứ Ba 21 tháng Tư, 2020.  
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