
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT  
11300 NE Halsey St   Portland, Oregon  97220          Phone:  503-261-8201         Fax:  503-261-8208 
 
         __________________ 

  ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG THEO YÊU CẦU     Date Rec’d 
  2019-20 SCHOOL YEAR 
 
 ________________________________________________________________    ____________________________________________________ 
 Họ học sinh trên giấy tờ           Tên học sinh trên giấy tờ                      Tháng/ngày/năm sinh 
 
 _________________________________________________________          ______________________________________________    
 Địa chỉ nhà                                   City / State / Zip Code    Học Lớp Mấy (2019-20) 
             
 ________________________________________________________________    ___________________________________________________ 
 Họ cha mẹ/ người giám hộ                   Tên cha mẹ/ người giám hộ    Yêu cầu tới học khu không trong khu vục cư trú 
 
 ________________________________________________________________    ___________________________________________________ 
 Mối quan hệ với học sinh    Yêu cầu tới trường không thuộc nơi cư trú 
 
 ________________________________________________________________    ___________________________________________________ 
 Phone nhà                                          Phone nơi làm việc    Những trường đã học gần đây nhất 
 
 ________________________________________________________________    ___________________________________________________ 
Liên hệ qua Email           Học sinh có anh chị em được chấp thuận chuyển trường không? 
 
 ________________________________________________________________    ___________________________________________________ 
Học sinh buộc phải chuyển đi?            (Yes / No)    Tên anh chị em được chấp thuận cho chuyển trường 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 Nếu bắt buộc phải chuyển truờng, vì lý do gì? 
 
 ________________________________________________________________     ___________________________________________________ 
 Chữ kí của cha mẹ/ người giám hộ                                               Tháng/ngày/năm  
 
 
 

Vui lòng gửi đơn xin chuyển trường của quý vị đến Văn phòng Học khu David Douglas. Gửi qua thư, fax, scanned email hoặc trực 
tiếp. 
 
     David Douglas School District       Thắc mắc và email đến:                        Phone:     503-261-8201 
     Văn phòng Học khu       Laurie Brunelle                   Fax:         503-261-8208 
     11300 NE Halsey St       laurie_brunelle@ddsd40.org           
     Portland, OR  97220 

 
 

-- Chỉ dùng trong học khu -- 
QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA HỌC KHU  _______  Tán thành  ________   Từ chối 
 
Lý do từ chối: ____________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________  
         Học khu hoặc người được chỉ định Tháng/ngày/năm 
 
 

 

--- Chỉ dùng cho không trong học khu --- 
QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA KHÔNG TRONG HỌC KHU    ________     Tán thành ________ Từ chối 
 
Lý do từ chối: ____________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________  
        Học khu hoặc người được chỉ định Tháng/ngày/năm 
 
David Douglas SD Use Only 
 
Student’s David Douglas District ID #_______________         Student’s State ID #_____________________ 
 


