Kính gửi Quý phụ huynh/Người giám hộ:
Trường Công Quận Clayton (CCPS) tiến hành vào Giai đoạn I Cân bằng Học sinh Ghi
danh. Mục đích của dự án cân bằng học sinh ghi danh là để đảm bảo số lượng học sinh
trong CCPS học tại một trường mà không quá nhiều hoặc ít. Ban Cân bằng Học sinh Ghi
danh hiện đang làm việc để thực hiện các quyết định biểu quyết của Hội đồng Giáo dục vào
ngày 03 tháng 1, 2017. Nếu quý vị nhận được thư này, thì con quý vị đang bị ảnh hưởng.
Quyết định của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực vào năm học 2017-2018. Học sinh cư trú
tại các khu vực bị ảnh hưởng được xác định trong màu hồng trên bản đồ đính kèm sẽ ghi
danh vào trường mới cho năm học 2017-2018. Học sinh lớp 5, 11 và lớp 12 sẽ được tùy
chọn ở lại trường hiện đang học cho đến khi hoàn thành lớp học cao nhất. Xe đưa đón sẽ
được cung cấp cho học sinh lên lớp 5, 11 và lớp 12 mà chọn ở lại trường hiện đang học của
các em. Những thay đổi chấp thuận của Hội đồng Giáo dục như sau:
1. Học sinh cư trú tại các khu vực bị ảnh hưởng mà đi học tại trường Drew High
School sẽ chuyển từ trường Drew High School tới trường North Clayton High
School. Nếu một học sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, chỉ có sự thay đổi duy
nhất của học sinh trường trung học Drew High School là chuyển đến trường North
Clayton.
2. Học sinh cư trú tại các khu vực bị ảnh hưởng mà đi học tại trường Forest Park High
School sẽ chuyển từ trường Forest Park High School tới trường Drew High School.
Cũng như học sinh đang sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng đi học tại trường Mount
Zion High School sẽ di chuyển từ Mount Zion High School tới Drew High School.
Nếu một học sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, chỉ có thay đổi duy nhất của
học sinh từ trường Forest Park High School là chuyển đến trường Drew High School
hoặc từ Mt. High School đến trường Drew High School.
3. Học sinh cư trú tại các khu vực bị ảnh hưởng mà đi học tại trường Morrow High
School sẽ chuyển từ trường Morrow High School đến trường Mount Zion High
School. Nếu một học sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, chỉ có thay đổi duy
nhất của học sinh từ trường Morrow High School là chuyển đến trường Mount Zion
High School.
4. Học sinh cư trú tại các khu vực bị ảnh hưởng mà đi học tại trường tiểu học Oliver sẽ
chuyển từ trường Oliver đến trường tiểu học Northcutt. Nếu một học sinh sống trong
khu vực bị ảnh hưởng, chỉ có thay đổi duy nhất của học sinh từ trường tiểu học
Oliver là chuyển đến trường tiểu học Northcutt.
5. Học sinh cư trú tại các khu vực bị ảnh hưởng mà đi học tại trường tiểu học King sẽ
chuyển từ trường King đến trường tiểu học Oliver, trường tiểu học Northcutt, hoặc
trường tiểu học Riverdale. Nếu một học sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, chỉ
có thay đổi duy nhất của học sinh từ trường tiểu học King là chuyển đến trường tiểu
học Oliver, trường tiểu Học Northcutt, hoặc trường tiểu học Riverdale.
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Học sinh thể thao đáp ứng điều kiện theo Trường trung học Georgia (GHSA) sẽ không bị
ảnh hưởng với bất kỳ sự chọn ở lại trường hiện đang học hoặc ghi danh vào các trường
trung học mới. Học sinh đáp ứng điều kiện có thể bị ảnh hưởng phản đối nếu có sự thay đổi
trong trường được thực hiện sau năm học 2017-2018 bắt đầu.
Nếu con quý vị đã xin vào chương trình magnet, Dự án Cân bằng Học sinh không ảnh
hưởng đến cơ hội của học sinh được chọn cho chương trình được chỉ định.
Để cho học sinh lên lớp 5, 11, hoặc 12 ở lại trường hiện đang học của các em, phụ huynh
phải chọn ở lại bằng cách thông báo học khu. Để hoàn thành việc chọn ở lại cho bất kỳ
học sinh lên lớp 5, 11, hoặc lớp 12, vui lòng truy cập vào http://www.clayton.k12.ga.us/.
Quý vị phải nhấp vào Enrollment Balancing Project và sau đó nhấp vào opt-to-remain ở
phía bên trái của trang mạng. Chọn ở lại phải được nộp vào ngày 3 tháng 2, 2017. Không
gửi vào chọn ở lại sẽ bày tỏ rằng quý vị muốn con mình đi học ở trường mới được chỉ định
theo Ủy ban Hội đồng Giáo dục biểu quyết vào ngày 3 tháng 1, 2017.
Học khu đã lên kế hoạch họp cộng đồng phụ huynh để chia sẻ sự quyết định của Ủy ban
Giáo dục như sau:
Ngày 1 tháng 2, 2017 lúc 7:00 tối
Clayton County Performing Arts Center
2530 Mt. Zion Parkway
Jonesboro, GA 30236
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc quan tâm, chúng tôi yêu quý vị tham dự các cuộc họp cộng
đồng phụ huynh vào ngày 1 tháng 2. Ngoài ra, xin vui lòng đừng ngần ngại liên hệ tới
CCPS Bộ phận Cải tiến Học số 770-473-2700.
Theo đuổi sự Xuất sắc cho Tất cả Học sinh,

Dr. Morcease J. Beasley,
Chief School Improvement Officer
Trưởng viên chức cải tiến trường học
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