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Giấy Chứng Nhận Chuyển Trường Học Sinh Hội Đủ Điều Kiện 
 

 
 

Tên trường   Thành phố    

 

Họ tên Học Sinh   Ngày sinh  / /  

  Tháng /  Ngày / Năm 
 
Họ tên cha mẹ và địa chỉ nơi ở chung      

 

   

 

   

 

Nơi sinh của Học Sinh  Tuổi của Học Sinh     

LỊCH SỬ HỌC TẬP 

Ngày ghi danh đầu tiên vào trường trung học phổ thông hoặc đăng ký học ở nhà     

Nếu là học sinh học ở nhà, hãy ghi ngày tháng và điểm của bài kiểm tra cuối cùng    

Trường học chuyển đi   Ngày đã đi học     

Ngày cuối cùng mà học sinh đó đã tham dự các lớp học, trò chơi hoặc thực hành ở trường học chuyển đi    

Nếu chuyển trường giữa các học khu theo các nhóm của Thỏa Thuận Chuyển Trường Tương Hỗ, hãy đánh dấu vào đây:   

Đính kèm tài liệu để chứng minh rằng việc chuyển trường đã được chấp thuận bởi cả học khu 
chuyển đi và học khu tiếp nhận. 

Ngày ghi danh và tên của bất kỳ trường trung học phổ thông nào khác đã theo học: 

Năm nhất     

Năm hai     

Năm ba     

Năm cuối     

Học sinh có đáp ứng các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện học tập của OSAA không (Quy tắc 8.1) bằng cách: 

 
Được ghi danh toàn thời gian trong kỳ chấm điểm cuối? CÓ KHÔNG (Khoanh tròn một mục) 

Đi học thường xuyên trong kỳ chấm điểm cuối? CÓ KHÔNG (Khoanh tròn một mục) 

 

CHỨNG NHẬN BỞI GIÁM ĐỐC HỌC KHU HOẶC HIỆU TRƯỞNG 

Tôi chứng nhận rằng tôi đã nghiên cứu các dữ liệu trong tài liệu này và theo hiểu biết và sự tin tưởng tốt nhất của tôi, học sinh này hội 
đủ điều kiện theo các quy tắc của OSAA.  
 

Chữ ký        
Giám Đốc Học Khu hoặc Hiệu Trưởng Ngày 

 
 
 

CHỨNG NHẬN BỞI CHA/MẸ 

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 hiện tại đã khởi xướng việc liên lạc hoặc đưa ra bất kỳ khuyến dụ nào với mục đích để học sinh theo học tại 
trường hiện tại nhằm tham gia hoạt động thể thao. 
 

Chữ ký        
Cha/Mẹ Ngày 

LƯU Ý: Biểu mẫu này phải được hoàn thành và lưu giữ tại trường để kiểm tra theo yêu cầu của OSAA trước khi 
học sinh được liệt kê dưới đây tham gia vào bất cứ cuộc thi liên trường nào. 

http://www.osaa.org/
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D39


 

Giấy Chứng Nhận Chuyển Trường Học Sinh Hội Đủ Điều Kiện – Trang 2 / 2 

Biểu mẫu – Giấy Chứng Nhận Chuyển Trường Học Sinh Hội Đủ Điều Kiện Đã sửa đổi 08/20  
 

ĐỊNH NGHĨA VỀ CHUYỂN TRƯỜNG 
Một học sinh được gọi là “chuyển trường” nếu học sinh đó đã tham dự các lớp học (hoặc học tại trường học ở nhà) hay tham gia 
vào bất kỳ buổi tập luyện hoặc hoạt động liên trường nào tại một trường trung học phổ thông khác. 

MẪU CÂU HỎI NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG SẼ ĐƯA RA CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG: 
Các mẫu này là ví dụ về những câu hỏi sẽ được đưa ra cho phụ huynh nhằm xác minh rằng các quy định chuyển trường của 
OSAA đã được đáp ứng. (Vui lòng xem phần “Quy Tắc” của Sổ Tay OSAA để biết các quy định chuyển trường cụ thể.) 

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào được liệt kê dưới đây tạo ra sự không chắc chắn về khả năng hội đủ điều kiện của học sinh 
chuyển trường, nhân viên nhà trường sẽ không cho phép học sinh đại diện cho trường trong cuộc thi cho đến khi đã xác nhận 
được tư cách hợp lệ của học sinh đó. Xin liên hệ với nhân viên OSAA để thảo luận về khả năng hội đủ điều kiện của từng học sinh 
đang có thắc mắc. 

TẤT CẢ PHỤ HUYNH CỦA HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG SẼ ĐƯỢC HỎI VỀ MỐI LIÊN KẾT VỚI NHÀ TRƯỜNG: 
Nói chung, một học sinh chuyển trường sẽ không hội đủ điều kiện trong một năm dương lịch nếu, trước khi hoàn thành Giấy 
Chứng Nhận Ý Định Chuyển Trường của Học Sinh, hoặc chứng nhận tương đương có giá trị, học sinh đó đã tham gia vào một đội 
nhóm không thuộc trường có liên kết với trường học mà học sinh sẽ chuyển đến hoặc nếu học sinh đó đã được giảng dạy về thể 
thao từ một người có liên kết với trường học đó. 

1. Trước khi hoàn thành Giấy Chứng Nhận Ý Định Chuyển Trường của Học Sinh, hoặc chứng nhận tương đương có giá trị, 
học sinh của quý vị có tham gia vào một đội nhóm không thuộc trường do một thành viên trong ban huấn luyện của 
trường chúng tôi huấn luyện không? 

2. Trước khi hoàn thành Giấy Chứng Nhận Ý Định Chuyển Trường của Học Sinh, hoặc chứng nhận tương đương có giá trị, 
học sinh của quý vị có tham gia vào một đội nhóm không thuộc trường mà phần lớn các thành viên của đội đó là học 
sinh đang theo học tại trường của chúng tôi không? 

3. Trước khi hoàn thành Giấy Chứng Nhận Ý Định Chuyển Trường của Học Sinh, hoặc chứng nhận tương đương có giá trị, 
học sinh của quý vị có được giảng dạy về thể thao từ một người được liên kết với trường của chúng tôi không? 

CHUYỂN TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TOÀN BỘ GIA ĐÌNH CỦA HỌC SINH DỌN ĐẾN HỌC KHU: 
Nói chung, học sinh chuyển trường chỉ hội đủ điều kiện ngay lập tức nếu cả gia đình rời khỏi nơi cư trú trước đây của họ và đến cư 
trú thường xuyên tại học khu của quý vị. 

1. Cả gia đình quý vị có dự định xem cộng đồng của chúng tôi là mái nhà lâu dài của quý vị không? 

2. Cả gia đình quý vị đã dọn đến cộng đồng của chúng tôi chưa? 

3. Quý vị có biết rằng quý vị phải có ý định cư trú lâu dài trong cộng đồng của chúng tôi thì học sinh của quý vị mới hội đủ 
điều kiện không? 

4. Cả gia đình quý vị đã hoàn toàn rời khỏi nơi ở trước đây của mình chưa? 

5. Quý vị đã thay đổi địa chỉ gửi thư và địa chỉ trên giấy phép lái xe của mình thành địa chỉ thường trú tại cộng đồng của 

chúng tôi chưa? 

6. Quý vị đã từ bỏ công việc trong cộng đồng trước đây của quý vị chưa? 

7. Quý vị đã ghi danh bầu cử tại cộng đồng chúng tôi chưa? 

8. Quý vị có thể xuất trình biên lai thuê nhà được không? 

9. Đã có trường hợp ly thân hoặc ly hôn hợp pháp không? Nếu vậy, quý vị có giấy tờ về ảnh hưởng đó không? 
 

CHUYỂN TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CHUYỂN 

TRƯỜNG TƯƠNG HỖ GIỮA CÁC HỌC KHU KHÔNG CẦN CHA MẸ DỌN NHÀ: 

Nói chung, học sinh sẽ hội đủ điều kiện ngay lập tức khi các em chuyển trường theo các điều khoản của Thỏa Thuận Chuyển 
Trường Tương Hỗ giữa các học khu chỉ khi việc chuyển trường đó diễn ra giữa các năm học và học sinh vẫn giữ nguyên Nơi Ở 
Chung với cha mẹ của mình. 

1. Quý vị có giấy tờ để chứng minh rằng việc chuyển trường của quý vị đã được học khu chuyển đi và học khu tiếp nhận 
phê duyệt theo các điều khoản của một thỏa thuận chuyển trường tương hỗ không? 

2. Quý vị có biết rằng việc chuyển trường của quý vị phải xảy ra giữa các năm học thì học sinh của quý vị mới có thể hội 

đủ điều kiện ngay lập tức không? 

3. Quý vị có biết rằng học sinh đó phải giữ nguyên Nơi Ở Chung thì mới hội đủ điều kiện ngay lập tức không? 
 

CHUYỂN TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN HOẶC ĐI TỪ TRƯỜNG TƯ THỤC HOẶC TRƯỜNG HỌC Ở NHÀ 

KHÔNG CẦN CHA MẸ DỌN NHÀ: 

Nói chung, học sinh sẽ hội đủ điều kiện ngay lập tức khi các em chuyển trường đến hoặc đi từ một trường tư thục chỉ khi việc 
chuyển trường đó diễn ra giữa các năm học và học sinh vẫn giữ nguyên Nơi Ở Chung với cha mẹ của mình. 

1. Quý vị có biết rằng thực hiện việc chuyển trường này trong năm học có thể khiến học sinh của quý vị bị xác định là 

không hội đủ điều kiện không? 

2. Học sinh của quý vị có giữ nguyên Nơi Ở Chung với cha mẹ của mình trước khi chuyển trường và các em có tiếp tục 

như vậy không? 

CHUYỂN TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN HỌC SINH TRỞ VỀ LẠI HỌC KHU NƠI CƯ TRÚ: 
Nói chung, học sinh sẽ hội đủ điều kiện ngay lập tức khi các em chuyển trường đến học khu nơi cư trú và học sinh đó vẫn giữ 
nguyên Nơi Ở Chung với cha mẹ của mình. 

1. Quý vị có biết rằng thực hiện việc chuyển trường này trong năm học có thể khiến học sinh của quý vị bị xác định là không 

hội đủ điều kiện không? 

2. Học sinh của quý vị có giữ nguyên Nơi Ở Chung với cha mẹ của mình trước khi chuyển trường và các em có tiếp tục như 

vậy không? 

3. Địa chỉ gửi thư của quý vị có phải là địa chỉ thường trú trong cộng đồng của chúng tôi không? 

4. Quý vị đã dự định tiếp tục xem cộng đồng của chúng tôi là mái nhà lâu dài của quý vị không? 


