HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BRAINTREE
Chính sách JC‐FBZ

Các Khu Vực Có Ranh Giới Linh Hoạt & Ghi Danh Ở Trường
Học sinh có quyền theo học tại trường tiểu học trong học khu nơi các em cư trú,
Hội Đồng Giáo Dục Trường Braintree phê chuẩn chính sách về Khu Vực Có Ranh
Giới Linh Hoạt (FBZ) đối với việc học sinh mới ghi danh vào Hệ Thống Trường
Công Lập Braintree, chính sách này có hiệu lực trong năm học 2016-1017. Mục
đích của chính sách FBZ là để đảm bảo việc sử dụng hợp lý từng cơ sở xây dựng
và nhân viên trong toàn hệ thống trường học, và để bảo vệ phúc lợi giáo dục cho
tất cả học sinh.
Khu Vực Có Ranh Giới Linh Hoạt được định nghĩa là các khu vực (khu phố,
đường phố, v.v) mà mỗi địa chỉ có thể được phân bổ cho hơn một trường tiểu
học. Phụ huynh/người giám hộ của các học sinh đang cư trú tại FBZ phải yêu cầu
một trong những trường tiểu học được chỉ định tại FBZ. Các yêu cầu sẽ được
chấp thuận dựa vào số lượng chỗ trống. Học sinh tại FBZ không được chỉ định
học tại nhà cho đến khi ban quản trị trường học chỉ định trường cho các em. Việc
chỉ định học tại nhà cho học sinh ở FBZ không phải chịu kháng cáo.
Về việc phân bổ đối với các gia đình mới cư trú trong các khu vực đệm:
1. Cân nhắc ưu tiên đối với những gia đình này trong khi thực hiện
phân bổ ban đầu.
2. Khi gia đình tại khu vực đệm của trường tiểu học đã được
phân bổ một trường cho một trẻ, thì sau đó các em ruột của trẻ
cũng sẽ được ghi danh vào trường tiểu học đó trừ khi phụ
huynh/người giám hộ yêu cầu một trường tiểu học khác. Yêu cầu
một trường khác của họ sẽ được xem xét dựa trên số lượng chỗ
trống trong trường.
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