San Diego Unified School District

Văn phòng Extended Learning Opportunities của Học Khu Thống Nhất San Diego (ELO) điều hành chương trình PrimeTime Ngày Học
Dài (PrimeTime) cho các học sinh mẫu giáo và trung học đệ nhất cấp. PrimeTime được cung cấp miễn phí cho mọi gia đình tham gia
và hoạt động trước và/hoặc sau ngày học thường. Hàng ngày, học sinh cần phải tham dự chương trình đúng theo số giờ đã được ấn
định. Phụ huynh/Giám hộ cảm thấy yên tâm biết được rằng con em họ không những nhận sự giúp đỡ về mặt học vấn mà còn được
tương tác với những trẻ đồng trang lứa trong một môi trường an toàn về cả mặt thể chất lẫn tình cảm. Nhóm PrimeTime là sự hợp tác
giữa các nhân viên của Văn phòng ELO, các cơ quan hợp tác với chương trình PrimeTime, các ban, các chương trình và các cá nhân
của Học Khu Thống Nhất San Diego. PrimeTime duy trì tỷ lệ 1 nhân viên cho 15 học sinh tại các trường tiểu học và các trường dạy từ
lớp tiền mẫu giáo đến lớp 8 và 1 nhân viên cho 20 học sinh tại các trường trung học đệ nhất cấp.
HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Con em quý vị phải ghi danh học thường ngày tại trường quý vị muốn nộp đơn để hội đủ điều kiện tham gia vào chương trình
PrimeTime tại trường đó.
Mọi gia đình có con em học những trường tiểu học, trung cấp, hoặc từ mẫu giáo – lớp 8 (bao gồm cả mẫu giáo chuyển
tiếp) muốn tham giao vào chương trình PrimeTime niên học 2015-2016 phải nộp đơn đính kèm.
Gồm cả:

Trẻ em hiện đang tham gia chương trình PrimeTime.

Trẻ em ở trên danh sách chờ đợi.
NỘP ĐƠN
Có thể nộp một đơn cho tất cả trẻ em cùng một gia đình theo học cùng một trường có tên trong mục # 1 của mẫu đơn. Nếu quý vị có
con em học nhiều trường khác nhau thì phải điền một đơn cho mỗi trường. Các đơn cũng có ở trên trang mạng www.sandi.net và tại
trường. Các đơn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng sẽ được để trên mạng.
QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN
Phải điền rõ ràng và đầy đủ các mục từ số 1 đến 8 và gửi qua đường Bưu Điện cho những cơ quan cung cấp dịch vụ PrimeTime tại
trường con em quý vị học. Mọi thông tin trên tờ đơn có thể bị kiểm chứng lại. Giả mạo hay bỏ sót bất cứ dữ kiện nào có thể bị loại ra
không được hưởng các dịch vụ của PrimeTime. Các đơn điền thiếu sót sẽ được gửi trả về cho phụ huynh/giám hộ/cha mẹ nuôi và
ngày đóng dấu bưu điện hủy bỏ; ngày đóng dấu mới sẽ được dùng để xếp hạng đơn khi đơn đã được điền đầy đủ và được nộp trở lại.
Nộp đơn không bảo đảm sự tham gia vào chương trình PrimeTime. Nhu cầu xin vào các dịch vụ của PrimeTime đã được ước
lượng sẽ hơn khả năng thu nhận của chương trình tại phần đông các trường; vì vậy, rất quan trọng cho quý vị điền đơn đầy
đủ và nộp vào trong thời gian nộp đơn đầu.
THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐẦU — 2 THÁNG BA- 1 THÁNG NĂM, 2015
Các đơn phải được gửi qua bưu điện đến cơ quan cung cấp dịch vụ PrimeTime tại trường con em học, đóng dấu bưu điện trong
khoảng thời gian từ ngày 2 tháng ba, 2015 đến ngày 1 tháng năm, 2015, để được để vào trong quá trình xem xét và ghi danh ban
đầu. Sẽ không nhận các đơn fax, e-mailed, hoặc đưa tay.
ĐỪNG NỘP ĐƠN NỘP TRƯỚC NGÀY 2 THÁNG BA, 2015
Các đơn đóng dấu bưu điện trước ngày 2 tháng ba, 2015, sẽ được xem như là được đóng dấu sau ngày 1 tháng năm, 2015.
CÁC ĐƠN NỘP SAU NGÀY 1 THÁNG NĂM, 2015
Các đơn đóng dấu bưu điện sau ngày 1 tháng năm, 2015, sẽ được xếp theo thứ tự ưu tiên, nếu còn chỗ trống, theo hệ thống xếp hạng
ở trang sau.
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HỆ THỐNG XẾP HẠNG ĐƠN
Cơ quan cung cấp dịch vụ PrimeTime tại mỗi trường sẽ duyệt xét tất cả các đơn đã được điền đầy đủ và đã được đóng dấu trước hạn
chót trong thời gian đầu nộp đơn. Trẻ em sẽ được nhận theo hệ thống xếp hạng đơn được mô tả ở dưới đây, tùy theo khả năng chứa
của mỗi chương trình tại trường. Một khi PrimeTime đã đạt đủ số, các trẻ em không được nhận tham gia sẽ được để trên một danh
sách chờ đợi, cũng theo thứ tự ưu tiên, và sẽ được nhận vào khi có chỗ trống.
Phụ huynh/giám hộ/cha mẹ nuôi có thể chọn cho con em tham gia chương trình trước hoặc sau giờ học. Chọn chương trình trước
hoặc sau giờ học sẽ không ảnh hưởng đến sự xếp hạng của đơn.
Mỗi tờ đơn sẽ được ưu tiên xếp theo hệ thống điểm sau đây:
Trẻ em hiện đang tham gia chương trình PrimeTime trong niên học 2014-2015.
HOẶC
Trẻ em trên danh sách chờ vào ngày 1 tháng ba, 2015.
Gia đình một cha hoặc một mẹ.
HOẶC
Gia đình có một phụ huynh/một giám hộ/một cha hoặc mẹ nuôi hiện đang thi hành nghĩa
vụ quân sự (phải có bản sao của sự vụ lệnh).
Mọi phụ huynh/giám hộ sống chung với trẻ đi làm toàn thời gian (40 tiếng một tuần)
và/hoặc đi học toàn thời gian (ghi danh ít nhất 12 tín chỉ).
Trẻ em do Học Khu đề cử để được giúp đỡ thêm về mặt học tập, căn cứ trên Phiếu Báo
Cáo Học Lực Tiêu Chuẩn cho cấp tiểu học và điểm của các bộ môn cho cấp trung học đệ
nhất cấp.
Tổng số điểm có thể có

1 điểm
1 điểm

1 điểm
1 điểm
4 điểm

DANH SÁCH ƯU TIÊN
Ưu tiên tham gia hàng đầu sẽ được dành cho những đơn nào có 4 điểm và cuối cho những đơn nào không có điểm. Trong trường hợp
phải làm quyết định giữa hai đơn đồng hạng điểm, sự chọn lựa sẽ được căn cứ trên dấu bưu điện của các đơn đã được điền đầy đủ.
Để được ưu tiên ghi danh, chính sách tham gia dưới đây sẽ được nghiêm chỉnh tôn trọng.
THÔNG BÁO VỀ TÌNH TRẠNG CỦA ĐƠN
Phụ huynh/giám hộ/cha mẹ nuôi nào hoàn tất và nộp đơn trong thời gian đầu nhận đơn sẽ được thông báo về tình trạng của đơn trước
ngày 26 tháng sáu, 2015. Thông báo sẽ cho gia đình rõ là trẻ đã được nhận, để trên danh sách chờ, hoặc không hội đủ điều kiện để
vào chương trình PrimeTime trước và sau giờ học, niên khóa 2015-2016. Được nhận vào chương trình trước giờ học không bảo đảm
là được nhận vào chương trình sau giờ học và được nhận vào chương trình sau giờ học không bảo đảm là được nhận vào chương
trình trước giờ học.
CÁC HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC NHẬN
Một khi được nhận, các đơn tham gia, niên khóa 2015-2016 phải được hoàn tất trước khi con em quý vị có thể bắt đầu tham gia vào
chương trình. Học sinh với các đơn xin tham gia vào chương trình PrimeTime, niên khóa 2015-2016 bị điền thiếu sót có thể bi loại ra
khỏi PrimeTime. Đối tác chương trình PrimeTime. Cơ quan cộng tác với PrimeTime sẽ cung cấp thông tin liên quan đến các mẫu đơn
tham gia của học sinh cho niên khóa 2015-2016.
CHÍNH SÁCH CÓ MẶT
Để phù hợp với Đạo Luật Giáo Dục của California, mỗi ngày học sinh phải có mặt đủ cho số giờ đã được ấn định tại chương trình.
Học sinh nào không có mặt thường xuyên ít nhất là 50% của số giờ đã được ấn định có thể bị loại ra khỏi chương trình; ưu tiên được
dành cho các học sinh tham gia chương trình hàng ngày.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về chương trình PrimeTime tại trường con em quý vị học, xin liên lạc với cơ quan cung cấp dịch vụ PrimeTime;
có các số điện thoại trên trang mạng của Học Khu : www.sandi.net/PrimeTime. Nếu có những câu hỏi về sự điều hành của chương
trình, xin liên lạc với văn phòng ELO ở số (858) 627-7562.
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MẪU ĐƠN CHO
NIÊN HỌC 2015-2016

Đơn này phải được nộp cho cơ quan cộng tác với
chương trình PrimeTime cung cấp dịch vụ tại trường
con em học trước ngày 1 tháng năm, 2015, chỉ qua bưu
điện Hoa Kỳ để được xét trong thời gian nộp đơn ban
đầu.

Xin viết CHỮ IN và điền rõ ràng các mục từ 1-8. NẾU ĐIỀN SÓT MỘT MỤC NÀO
THÌ ĐƠN SẼ BỊ GỬI TRẢ VỀ. Mẫu đơn này được áp dụng cho mọi trẻ em cùng gia đình và học cùng
trường. Nếu quý vị có con em đi học trường khác nhau thì phải điền một đơn cho mỗi trường.

1

Gửi đơn cho:
YMCA of San Diego County
Attn: PrimeTime
3708 Ruffin Road
San Diego, CA 92123
(858) 863-3633
Để nhận giấy xác nhận, xin gửi kèm theo một phong
bì có dán tem và địa chỉ nhà ở trên đó với mẫu đơn
này.

Tên của trường 2015-2016
DỮ KIỆN VỀ HỌC SINH

2
Họ

Tên

Ngày sanh

2014-2015
Tên của trường
Cấp lớp học

2015-2016
Cấp lớp học

Trẻ #1
Trẻ #2
Trẻ #3

3

Chỉ ghi những dịch vụ cần thiết (sẽ không có ưu tiên cho các gia đình cần cả chương trình trước và sau giờ học):
Trước giờ học: Các chương trình có tại phần đông các trường, nhưng không phải tại mọi trường; giờ bắt đầu không giống nhau. Hỏi lại
nhóm cộng tác với chương trình PrimeTime Bạn nơi con em quý vị đang theo học để biết có chương trình trước giờ học không.
Sau giờ học: Các chương trình sẽ bắt đầu hoạt động sau giờ tan học đến ít nhất 6:00 P.M. mỗi ngày và sẽ là 15 giờ mỗi tuần.

4

Tình trạng của con em quý vị ở trong chương trình PrimeTime niên học 2014-2015 tính đến ngày 1 tháng ba, 2015?
Trên danh sách chờ đợi của PrimeTime

Tham gia vào PrimeTime

Không áp dụng

5

a) Quý vị có thuộc diện gia đình một cha hoặc một mẹ không?
b) Có một phụ huynh/giám hộ/cha mẹ nuôi nào thi hành nghĩa vụ quân sự (cần có bản sao của sự vụ lệnh):

6

Có
Không
Cả hai Phụ huynh/giám hộ sống chung với con trẻ đi làm toàn thời gian (40 giờ một tuần) và/hoặc đi học toàn thời
gian (12 tín chỉ mỗi lục cá nguyệt)?
Nếu trả lời có ở câu hỏi trên, quý vị phải điền đầy đủ vào bảng ở dưới đây. Thông tin cung cấp có thể bị kiểm chứng lại.
Tên của Phụ huynh/Giám hộ

*Tên nơi làm việc hoặc Đại học/Trường
của Phụ huynh/Giám hộ

Có
Có

Không
Không

Điện thoại nơi làm việc # hoặc
Điện thoại trường # và số ID của người đi học #

Nếu hành nghề tự do, xin kèm theo một bản sao của Số Khai Thuế Thương Mại, Số ID Liên Bang, Số Môn Bài, hoặc mẫu IRS 1099 cho năm 2014.

7

Họ
Điện thoại tư gia (
Địa chỉ gửi thư
Địa chỉ e-mail

)

Thông tin về Phụ huynh/Giám hộ (người điền mẫu đơn):
Tên
Điện thoại nơi làm việc (
)
Điện thoại di động (
)
Thành phố
Chỉ số bưu điện

Học Khu sẽ quyết định con em quý vị có thể nhận được một điểm về sự trợ giúp giáo dục không như được xác định qua Phiếu Báo Cáo
Học Lực Tiêu Chuẩn ở cấp tiểu học và qua điểm của các bộ môn học ở cấp trung học đệ nhất cấp.
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Chữ ký của Phụ huynh/Giám hộ
Với chữ ký dưới đây tôi xác nhận là tôi đã đọc và hiểu:
 Con em tôi phải có mặt đầy đủ cho tổng số giờ đã được ấn định. Con em tôi có thể bị loại nếu không tham dự tối thiểu 50% số giờ ấn
định hàng ngày của chương trình.
 Tham gia không thường xuyên có thể làm xáo trộn việc gia nhập của con em tôi trong chương trình PrimeTime.
 Giả mạo hoặc bỏ sót bất cứ dữ kiện cần thiết nào có thể làm mất các quyền lợi được hưởng dịch vụ PrimeTime của con em tôi.
 Vì số chỗ hạn chế nên việc nộp đơn không bảo đảm con em tôi sẽ được tham gia vào chương trình PrimeTime.
Chữ ký của Phụ huynh/Giám hộ điền mẫu đơn

Ngày

