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Nhà trường lưu giữ biểu mẫu.

Danh Sách Kiểm Tra về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện của Học Sinh
Quốc Tế
Trích từ Sổ Tay OSAA, Quy Tắc
8.6.3. Các trường hợp ngoại lệ đối với Quy Tắc Cơ Bản.

(c) Học sinh quốc tế theo học các chương trình được CSIET phê duyệt. (Danh sách CSIET)
Quy tắc: Một học sinh quốc tế theo học chương trình được CSIET phê duyệt sẽ hội đủ điều kiện trong một
năm kể từ ngày ghi danh nếu đáp ứng các tiêu chí sau:
(1) Học sinh đang theo học một trường trong ranh giới đi học nơi gia đình chủ nhà cư trú.
(2) Học sinh đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của OSAA.
(3) Học sinh chưa hoàn thành chương trình giáo dục tương đương mười hai năm (không kể mẫu giáo).
(4) Học sinh trước đây chưa theo học một trường trung học phổ thông nào ở Hoa Kỳ.
(5) Cả trường học mà học sinh theo học hoặc bất kỳ người nào được liên kết với trường đều không có ý kiến
gì về việc lựa chọn học sinh đó.
(6) Gia đình chủ nhà không phải là thành viên (được trả lương hoặc tự nguyện) của bộ phận thể thao của
trường cũng không phải là huấn luyện viên/giám đốc của một hoạt động phi thể thao.
(7) Học sinh không phải là “xếp lớp trực tiếp.” Một học sinh được coi là “xếp lớp trực tiếp” cho các mục đích
của quy tắc này nếu học sinh đó được xếp vào một trường trung học cụ thể và/hoặc với một gia đình chủ
nhà cụ thể do yêu cầu của học sinh hoặc gia đình học sinh đó.
(8) Học sinh chưa bị chấm dứt chương trình CSIET.

Bất kỳ khó khăn nào trong Biểu Mẫu Yêu Cầu Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện được gửi thay mặt cho một học sinh
quốc tế sẽ được nộp trực tiếp cho Giám Đốc Điều Hành (Quy tắc 8.6.8). Xem Sổ Tay OSAA, Quy Tắc để biết
thêm thông tin.
Một học sinh quốc tế chỉ hội đủ điều kiện để đại diện cho một trường thành viên OSAA khi ghi danh vào trường lần đầu tiên CHỈ
khi:

•
•

Học sinh quốc tế đó ghi danh lần đầu tiên với tư cách là học sinh lớp 9, HOẶC
Học sinh quốc tế đó đang theo học tại trường với tư cách là đại diện của một chương trình được CSIET phê duyệt VÀ
câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau đây là “Có”.

Tên Học Sinh

Chương Trình CSIET

Có Không Không
áp dụng
Học sinh quốc tế đang theo học ở trường có nằm trong ranh giới đi học ở nơi gia đình chủ nhà cư trú
không?
Độ tuổi của học sinh quốc tế có đáp ứng giới hạn độ tuổi của OSAA không?
Học sinh quốc tế đã hoàn thành mười một năm giáo dục hoặc ít hơn (không bao gồm mẫu giáo) chưa?
Đây có phải là lần đầu tiên học sinh quốc tế theo học trung học phổ thông tại Hoa Kỳ không?
Đó có phải là một tuyên bố chính xác rằng không có người nào liên kết với trường có bất kỳ ý kiến nào trong việc
xếp lớp học sinh quốc tế vào học tại trường không?
Gia đình chủ nhà không phải là thành viên (được trả lương hoặc tự nguyện) của bộ phận thể thao của trường
cũng không phải là huấn luyện viên/giám đốc của một hoạt động phi thể thao.
Đó có phải là một tuyên bố chính xác rằng học sinh quốc tế đó không phải là được “xếp lớp trực tiếp” tại trường
không? (Theo Quy tắc OSAA, học sinh được coi là “xếp lớp trực tiếp” nếu “… học sinh đó được xếp vào một
trường trung học cụ thể và/hoặc với một gia đình chủ nhà cụ thể do yêu cầu của học sinh hoặc gia đình học sinh
đó.”)
Đó có phải là một tuyên bố chính xác rằng học sinh quốc tế chưa bị chấm dứt chương trình CSIET không?

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên là “Không”, học sinh quốc tế đó không hội đủ điều kiện để đại diện cho một trường
thành viên trong một năm dương lịch.
Chữ ký của Cha/Mẹ Chủ Nhà
Biểu mẫu – Danh Sách Kiểm Tra về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện của Học Sinh Nước Ngoài

Ngày
Đã sửa đổi 08/21

