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Xác Nhận Đã Nhận Được Chính Sách Khu Vực Ranh Giới Linh Hoạt
Chúng tôi vui mừng cháo đón gia đình quý vị đến với Hệ Thống Trường Công Lập Braintree, và mong
muốn làm việc với quý vị và con của quý vị!
Giá trị cốt lõi của Phòng Đào Tạo Braintree là tối đa hóa hiệu quả học tập của học sinh thông qua việc
duy trì quy mô lớp học theo cách cực kỳ ưu tiên. Do trước đây số lượng học sinh ghi danh tăng lên trong
hệ thống trường học của chúng tôi, nên các trường tiểu học của chúng tôi bị hạn chế về không gian khiến
chúng tôi không thể thêm nhiều buổi học. Để quản lý có hiệu quả số học sinh ghi danh và sĩ số lớp, Hội
Đồng Trường Braintree đã thiết lập một "Chính Sách Ranh Giới Linh Hoạt" mà quý vị sẽ thấy đính kèm
theo thư này.
Chính sách này cho phép chúng tôi ghi danh con quý vị vào một trường tiểu học khác với trường
mà quý vị đăng ký. Sau khi đã xếp lớp cho con quý vị, trẻ sẽ ở lại trường tiểu học được chỉ định trong
toàn bộ chương trình giáo dục tiểu học. Em gái/em trai của em đó chưa đến độ tuổi đi học cũng sẽ được
xếp vào cùng một trường. Những quyết định của Tổng Giám Đốc Hệ Thống Trường liên quan tới việc
xếp lớp theo chính sách này là quyết định chính thức và không bị kháng cáo.
Để cố gắng đảm bảo rằng tất cả các gia đình mới vào hệ thống trường của chúng tôi đã được thông
báo về Chính Sách Ranh Giới Linh Hoạt, chúng tôi yêu cầu quý vị ký tên xuống bên dưới để xác nhận
việc quý vị đã nhận được chính sách.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi xác nhận rằng tôi đã nhận được một bản sao của Chính Sách Ranh Giới Linh Hoạt của Hệ Thống
Trường Công Lập Braintree.
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