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Nhà trường lưu giữ biểu mẫu.

Danh Sách Kiểm Tra của Cha Mẹ về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện cho
Trường Học Ở Nhà
Luật tiểu bang Oregon (ORS 339.030, ORS 339.035 và ORS 339.460) cũng như các quy định của OSAA cho phép
học sinh học ở nhà tham gia các hoạt động tại các trường thành viên của OSAA trong một số trường hợp nhất định.
Danh sách kiểm tra này nhằm hỗ trợ cha mẹ xác định xem liệu trẻ học ở nhà của họ có hội đủ điều kiện theo các quy
định hiện hành để tham gia tại một trường học thành viên OSAA hay không. Lưu ý rằng OSAA có các quy tắc về
khả năng hội đủ điều kiện ngoài những quy định được ODE yêu cầu. Thông tin cụ thể hơn và câu trả lời cho các
câu hỏi cụ thể về khả năng hội đủ điều kiện cũng được bao gồm trong một tập sách nhỏ trên trang web của OSAA,
“OSAA Home School Pamphlet,” hoặc bằng cách gọi cho Văn Phòng OSAA theo số 503.682.6722.
Học sinh học ở nhà CHỈ có thể hội đủ điều kiện để đại diện cho một trường thành viên OSAA trong cuộc thi nếu câu trả lời cho mỗi
câu hỏi sau đây là “Có”.
Có Không Không
áp dụng

Tên Học Sinh
Học sinh của quý vị đã được đăng ký là học sinh học ở nhà với Khu Dịch Vụ Giáo Dục (ESD) địa phương trước
ngày đầu tiên đi học tại trường mà học sinh muốn đại diện trong cuộc thi năm nay không?
Nếu học sinh của quý vị muốn đại diện cho một trường trung học cơ sở CÔNG LẬP trong cuộc thi, vậy Nơi Ở
Chung của quý vị có nằm trong ranh giới đi học của trường trung học công lập mà học sinh muốn đại diện
không?
Nếu học sinh của quý vị muốn đại diện cho một trường trung học phổ thông TƯ THỤC trong cuộc thi, vậy Nơi Ở
Chung của quý vị có nằm trong ranh giới đi học của trường trung học công lập mà có trường trung học tư thục
đó nằm trong ranh giới đi học không?
Học sinh của quý vị có đáp ứng tất cả các yêu cầu tham gia của trường trung học phổ thông mà các em muốn
đại diện trong cuộc thi ngoại trừ việc tham gia lớp học hoặc các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện học tập
không?
Học sinh của quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự về hành vi và kết quả hoạt động bao gồm các yêu cầu
liên quan đến lớp học hoặc thực hành mà những học sinh tham gia khác tại trường trung học các em muốn đại
diện trong cuộc thi cũng phải đáp ứng không?
Học sinh của quý vị có làm bài kiểm tra thành tích bắt buộc hàng năm vào cuối năm học (trước ngày 15 tháng
Tám) của mọi học sinh học ở nhà muốn tham gia vào các hoạt động, và đã đạt được điểm số tối thiểu (phân vị
thứ 23 ) không? (LƯU Ý: Bài kiểm tra này KHÔNG bắt buộc đối với học sinh trước khi vào lớp 9 lần đầu tiên.)
Các bài kiểm tra được chấp thuận để đánh giá sự tiến bộ đạt yêu cầu của học sinh học ở nhà gồm hai phiên bản
gần đây nhất của các bài kiểm tra sau:

•

Bài Kiểm Tra Toàn Diện Các Kỹ Năng Cơ Bản – CTBS Terra Nova 800.538.9547.

•

Bài Kiểm Tra Các Kỹ Năng Cơ Bản Iowa – Riverside Publishing Co. - Tương Quan Cốt Lõi Chung K‐12, 2008
Biểu mẫu C – 800.323.9540 Bài Kiểm Tra Thành Tích và Mức Độ Thành Thạo 800.323‐9540

•

Các ấn bản Stanford lần 9 và 10 đều có thể được chấp nhận – Psychological Corp., P.O Box 708912, San
Antonio, TX 888.433.8435, Education Home School

Nếu học sinh của quý vị chuyển từ trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục đến một trường học ở nhà,
học sinh có hội đủ điều kiện về mặt học tập để tham gia vào các hoạt động của OSAA tại thời điểm chuyển
trường không?
Nếu học sinh của quý vị chuyển từ một trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục đến một trường học ở
nhà trong năm dương lịch vừa qua, việc chuyển trường có xảy ra giữa các năm học hoặc trong năm học nhưng
không có thay đổi về trường đại diện của học sinh đó không?
Nếu học sinh của quý vị đã đại diện cho một trường trung học phổ thông tại cuộc thi trong năm dương lịch vừa
qua, các em có ý định đại diện cho chính trường đó trong năm nay không?
Học sinh của quý vị có đáp ứng mọi giới hạn về độ tuổi và thời gian hội đủ điều kiện của OSAA (năm thứ 5 )
không?
Chữ ký của Cha/Mẹ
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