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Nhà trường lưu giữ biểu mẫu.
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Giấy Chứng Nhận Ý Định Chuyển Trường của Học Sinh
LƯU Ý: Biểu mẫu này, hoặc biểu mẫu tương đương có giá trị, phải được hoàn thành và một bản sao sẽ được
lưu giữ tại trường tiếp nhận để kiểm tra theo yêu cầu của OSAA trước khi học sinh liên kết với trường mà
học sinh sẽ chuyển đến.. Xem Quy tắc 8.6.5, “Chuyển Đến Trường Có Liên Kết” được tóm lược ở mặt sau của tài liệu này để
biết thêm thông tin.

Việc hoàn thành biểu mẫu này không xác nhận khả năng hội đủ điều kiện của học sinh tại trường tiếp
nhận. Khả năng hội đủ điều kiện sẽ tùy thuộc vào tất cả các Quy Tắc và Quy Định khác của Hiệp Hội.
Họ tên Học Sinh

Ngày sinh

/
Tháng /

/
Ngày / Năm

Tên của Cha Mẹ và Địa Chỉ Nơi Ở Chung

Trường hiện đang theo học

Thành phố

Trường sẽ chuyển đến

Thành phố

Ngày chuyển trường dự định

CHỨNG NHẬN CỦA QUẢN TRỊ VIÊN TRƯỜNG ĐANG THEO HỌC HIỆN NAY
Tôi khẳng định rằng tôi biết ý định chuyển trường của học sinh nói trên như đã nêu ở trên.

Chữ ký
Quản Trị Viên

Ngày

CHỨNG NHẬN CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH
Theo hình phạt về tội khai man, tôi khẳng định rằng không có huấn luyện viên, phụ huynh, quản trị viên, giáo viên
hoặc đại diện nào khác của trường tiếp nhận đã khởi xướng việc liên lạc hoặc đưa ra bất kỳ khuyến dụ nào với mục
đích để học sinh theo học tại trường tiếp nhận nhằm tham gia hoạt động thể thao. Tôi hiểu rằng học sinh sau đó có
thể không hội đủ điều kiện nếu một huấn luyện viên mà học sinh đã liên kết trong năm dương lịch vừa qua được
trường tiếp nhận thuê tuyển sau đó. Tôi cũng khẳng định rằng không có mối liên kết nào, như đã nêu trong Quy tắc
8.6.5 của OSAA, trước khi tất cả các bên ở trên ký tên vào giấy chứng nhận này.
Chữ ký của Phụ Huynh
Ngày

Chữ ký của Học Sinh
Ngày

CHỨNG NHẬN CỦA QUẢN TRỊ VIÊN TRƯỜNG SẼ CHUYỂN ĐẾN
Tôi khẳng định rằng tôi biết ý định chuyển trường của học sinh nói trên như đã nêu ở trên. Tôi hiểu rằng học sinh
sau đó có thể không hội đủ điều kiện nếu một huấn luyện viên mà học sinh đã liên kết trong năm dương lịch vừa
qua được trường tiếp nhận thuê tuyển sau đó. Tôi cũng khẳng định rằng không có mối liên kết nào, như đã nêu
trong Quy tắc 8.6.5 của OSAA, trước khi tất cả các bên ở trên ký tên vào giấy chứng nhận này.
Chữ ký
Quản Trị Viên

Ngày

Biểu mẫu đơn này sẽ hết hạn sau một năm kể từ ngày ký cuối cùng.
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Trích Sổ Tay OSAA, Quy Tắc, Quy Tắc 8.6.5, Chuyển Đến Trường Có Liên Kết
8.6.5.

(a)

(b)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Chuyển Đến Trường Có Liên Kết.
Mặc dù tuân thủ các quy định khác của các Quy Tắc này, một học sinh trung học đang theo học, tham gia hoặc đã hội đủ điều kiện để tham gia cho
một trường, và sau đó chuyển sang một trường khác sẽ không hội đủ điều kiện trong một năm dương lịch kể từ ngày cuối cùng tham gia hoặc được
giảng dạy như mô tả dưới đây trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
Học sinh chuyển trường từ một trường công lập, tư thục hoặc trường công đặc cách trong vòng một năm dương lịch sau khi:
(1)
Tham gia vào các môn thể thao không thuộc trường học (ví dụ: AAU, American Legion, đội câu lạc bộ hoặc các đội nhóm không thuộc
trường khác) trong một đội có liên kết với trường mà học sinh sẽ chuyển đến hoặc có thể đại diện theo Quy tắc 8.5. – Đại Diện Trường Học
hoặc Điều 6.5. Tài Trợ Hợp Tác, VÀ/HOẶC
(2)
Tiếp nhận giảng dạy về thể thao hoặc các hoạt động, bao gồm cả tập tạ và cải thiện tình trạng, từ một người có liên kết với trường mà học
sinh sẽ chuyển đến hoặc có thể đại diện theo Quy tắc 8.5. – Đại Diện Trường Học hoặc Điều 6.5. Tài Trợ Hợp Tác.
NGOẠI LỆ: Khả năng hội đủ điều kiện của một học sinh trường tư thục thành viên chính thức sẽ chuyển đến một trường công lập mà học sinh đó
trước đây đã từng tham gia một môn thể thao hoặc hoạt động của trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc này đối với môn thể thao hoặc hoạt
động nói trên. Khả năng hội đủ điều kiện của một học sinh Trường Thành Viên Liên Kết sẽ chuyển đến hoặc đi từ một trường công lập mà học sinh
đó trước đây đã từng tham gia một môn thể thao hoặc hoạt động của trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc này đối với môn thể thao hoặc hoạt
động nói trên.
Học sinh chuyển trường từ một trường học ở nhà trong vòng một năm dương lịch sau khi:
(1)
Tham gia vào các môn thể thao không thuộc trường học (ví dụ: AAU, American Legion, đội câu lạc bộ hoặc các đội nhóm không thuộc
trường khác) trong một đội có liên kết với trường mà học sinh sẽ chuyển đến hoặc có thể đại diện theo Quy tắc 8.5. – Đại Diện Trường Học
hoặc Điều 6.5. Tài Trợ Hợp Tác, VÀ/HOẶC
(2)
Tiếp nhận giảng dạy về thể thao hoặc các hoạt động, bao gồm cả tập tạ và cải thiện tình trạng, từ một người có liên kết với trường mà học
sinh sẽ chuyển đến hoặc có thể đại diện theo Quy tắc 8.5. – Đại Diện Trường Học hoặc Điều 6.5. Tài Trợ Hợp Tác.
NGOẠI LỆ: Khả năng hội đủ điều kiện của một học sinh tại trường học ở nhà sẽ chuyển đến hoặc đi từ một trường công lập hoặc tư thục mà học
sinh đó trước đây đã từng tham gia hoặc đã hội đủ điều kiện tham gia một môn thể thao hoặc hoạt động của trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy
tắc này đối với môn thể thao hoặc hoạt động nói trên.
H.
Tại thời điểm nào một học sinh được coi là thành viên của một đội có liên kết không thuộc trường?
Đ.
Nếu học sinh tham gia tập luyện hoặc cuộc thi, học sinh đó được coi là một thành viên trong đội và là một phần của danh sách.
H.
Điều gì tạo nên một “đội có liên kết với trường học”?
Đ.
Một đội được coi là “có liên kết với trường học” nếu có hơn một nửa số học sinh trong danh sách của đội hoặc thường xuyên tham gia tập
luyện hoặc các cuộc thi là đến từ trường đó.
H.
Ai được coi là thành viên trong ban huấn luyện của trường?
Đ.
Huấn luyện viên (được trả lương hoặc tình nguyện viên) là bất kỳ ai tham gia huấn luyện một đội có mối liên hệ với học sinh nhiều hơn ba lần
trong một mùa thể thao.
H.
Quy Tắc 8.6.5. về Chuyển Trường có áp dụng cho học sinh sắp vào lớp 9?
Đ.
Không, tất cả học sinh đều hội đủ điều kiện khi lần đầu tiên bước vào năm thứ nhất của trường trung học bốn năm (lớp 9‐12).
H.
Làm thế nào một học sinh có thể ghi lại rằng quá trình chuyển trường đã được bắt đầu trước khi tham gia vào một đội không thuộc trường có
liên kết với trường mà học sinh sẽ chuyển đến?
Đ.
Học sinh đó phải hoàn thành “Giấy Chứng Nhận Ý Định Chuyển Trường của Học Sinh”, hoặc chứng nhận tương đương có giá trị, trước khi
tham gia tại trường mà học sinh sẽ chuyển đến.
H.
Nếu một học sinh được giảng dạy bởi một huấn luyện viên, sau đó huấn luyện viên này chuyển sang một trường khác, vậy học sinh có thể
chuyển sang trường “mới” của huấn luyện viên đó mà không gây nguy hiểm đến khả năng hội đủ điều kiện của mình không?
Đ.
Không. Khả năng hội đủ điều kiện của học sinh có thể gặp nguy hiểm nếu học sinh chuyển đến trường mà huấn luyện viên đó hiện đang
huấn luyện bất kể trường hiện tại của huấn luyện viên có phải là nơi huấn luyện viên đã làm việc tại thời điểm giảng dạy hay không. Khả năng
không hội đủ điều kiện của học sinh sẽ được liên kết với huấn luyện viên mà từ đó tiếp nhận việc giảng dạy, chứ không phải với trường học
của huấn luyện viên tại thời điểm giảng dạy.
Q.

Theo Quy Tắc 8.6.5. về Chuyển Trường, nếu một học sinh được giảng dạy bởi một huấn luyện viên cũng là cha mẹ của mình, sau đó huấn
luyện viên/cha mẹ đó chuyển đến một trường học khác, vậy học sinh đó có thể chuyển đến trường “mới” của huấn luyện viên/cha mẹ mà
không gây nguy hiểm đến khả năng hội đủ điều kiện của mình không?

Đ.

Có, với điều kiện là trong năm dương lịch vừa qua, học sinh đó không được giảng dạy bởi bất cứ người nào khác có liên kết với trường mà học
sinh sẽ chuyển đến và/hoặc học sinh đã không tham gia vào một đội có liên kết với trường mà học sinh chuyển đến.

8.

H.

Việc được giảng dạy về thể thao hoặc tham gia một hội trại hoặc phòng khám mà tại đó một người có liên kết với trường mà học sinh sẽ chuyển
đến có khiến cho khả năng hội đủ điều kiện của học sinh gặp nguy hiểm theo Quy tắc 8.6.5. không?

Đ.

Có. Hơn nữa, bất cứ khi nào học sinh và huấn luyện viên tham dự cùng một hội trại, việc giảng dạy sẽ được coi là đã diễn ra.

9.

H.

Nếu chưa đầy một năm dương lịch kể từ khi học sinh được giảng dạy bởi huấn luyện viên và học sinh chuyển đến trường của huấn luyện viên
đó, học sinh có hội đủ điều kiện không?

Đ.

Không. Khoảng thời gian không hội đủ điều kiện cho một học sinh chuyển đến một trường mà người hướng dẫn có liên kết (hoặc liên kết với
một đội không thuộc trường) là một năm dương lịch kể từ lần cuối cùng học sinh được giảng dạy bởi huấn luyện viên đó (hoặc thi đấu cho
trường đó). Ví dụ, nếu học sinh chuyển đến trường trong vòng một năm dương lịch kể từ khi được giảng dạy, học sinh sẽ không hội đủ điều
kiện cho đến khi một năm dương lịch đã trôi qua kể từ ngày cuối cùng được giảng dạy.

10. H.

Nếu học sinh không hội đủ điều kiện trong một năm bởi đã tham gia vào một đội không thuộc trường có liên kết với một trường trước khi
chuyển đến trường đó, học sinh có thể nộp đơn kháng cáo khó khăn để lấy lại khả năng hội đủ điều kiện không?

Đ.

Nếu việc áp dụng quy tắc sẽ gây khó khăn quá mức cho học sinh do các hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của mỗi học sinh và phụ huynh học
sinh, trường mà học sinh muốn tham gia có thể gửi Biểu Mẫu Yêu Cầu Hội Đủ Điều Kiện cho Ủy Ban Học Khu để kiến nghị phục hồi khả năng
hội đủ điều kiện.

11. H.

Nếu học sinh tham gia như một phần của hoạt động tài trợ hợp tác cho một trường và sau đó chuyển sang trường khác trong hoạt động tài trợ
hợp tác đó, học sinh có còn hội đủ điều kiện không?

7.

Đ.

Không, vì việc chuyển trường là đến một trường có liên kết.

12. H.

Nếu học sinh chuyển đến một trường học, hoặc cung cấp thông báo về ý định chuyển trường, và sau đó một huấn luyện viên mà học sinh đã
được giảng dạy trở thành huấn luyện viên tại cùng trường tiếp nhận, thì học sinh có vẫn phải chịu một năm không hội đủ điều kiện từ ngày
giảng dạy hoặc tham gia cuối cùng không, bởi huấn luyện viên mà học sinh được giảng dạy hiện đang ở trường mới đó?

Đ.

Có. Quy tắc liên kết không phụ thuộc vào việc học sinh hoặc huấn luyện viên chuyển đến từ chung một trường học trước. Nếu học sinh được
giảng dạy bởi một huấn luyện viên, thì trong một năm kể từ ngày cuối cùng của việc giảng dạy đó, học sinh sẽ không hội đủ điều kiện để thi đấu
ở một trường khác nếu huấn luyện viên mà học sinh được giảng dạy trở thành huấn luyện viên tại chính trường mới đó.
Xem Sổ Tay OSAA, Quy Tắc, Quy Tắc 8.6.5., “Chuyển Đến Trường Có Liên Kết” để biết thêm thông tin.

