Yêu Cầu của Phụ Huynh Năm 2020-21 Miễn Trừ
Bài Đánh Giá Khoa Học Tiểu Bang
Yêu cầu miễn trừ này chỉ áp dụng cho bài đánh giá Môn Khoa Học của Tiểu Bang Oregon. Không áp dụng
cho các bài đánh giá của tiểu bang hoặc học khu hay các hoạt động học tập khác.
Theo Quy Tắc Hành Chính Tiểu Bang Oregon 581-022-1910, “học khu có thể miễn cho học sinh khỏi tham gia
một chương trình hoặc hoạt động học tập bắt buộc của tiểu bang, nếu cần thiết, để thích ứng với các khiếm
khuyết hay tín ngưỡng tôn giáo của học sinh.”
Để tuân thủ các yêu cầu của tiểu bang, bắt buộc phải điền đầy đủ biểu mẫu này một cách trọn vẹn và dễ
dàng đọc được. Các yêu cầu không đầy đủ sẽ không được chấp nhận. Biểu mẫu này phải được hoàn tất bởi
cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh hoặc bởi học sinh chỉ khi người đó đã đủ 18 tuổi trở lên hoặc là trẻ
vị thành niên tự lập hợp pháp.

Họ hợp pháp của Học Sinh:
Tên hợp pháp của Học Sinh:
Số ID PPS của Học Sinh:
Trường của Học Sinh:
Các bài đánh giá mà yêu cầu miễn trừ đang được đưa ra

Bài Đánh Giá Tổng Kết Môn Khoa Học OSAS

Lý do cho yêu cầu (dựa trên khuyết tật hoặc tín ngưỡng tôn giáo)

Cấp Lớp ghi danh:
Ngày:

Đề nghị thay thế cho một hoạt động học tập được cá nhân hóa, nhằm đáp ứng các mục tiêu của hoạt động
học tập đó (bài đánh giá môn khoa học) đang được miễn trừ.

Cha Mẹ/Người Giám Hộ* (chữ ký)
*Học sinh trưởng thành (18 tuổi trở lên) có thể đại diện cho chính mình ký tên và không bắt buộc phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người
giám hộ.

Cha Mẹ/Người Giám Hộ hoặc Học Sinh Trưởng Thành (tên in HOA)

Gửi trả lại biểu mẫu đã điền đầy đủ cho nhà trường. Các biểu mẫu không đầy đủ sẽ không được chấp nhận.

