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Giấy Chứng Nhận Hội Đủ Điều Kiện Đại Diện Trường Học 

 
 

Họ tên Học Sinh   Ngày sinh  / /  
Tháng     / Ngày / Năm 

Hoạt động hoặc môn thể thao mà học sinh muốn tham gia     

Tên của trường học sinh muốn đại diện    Thành phố     

Tên của trường học sinh đang theo học    Thành phố     

Đánh dấu loại trường học mà học sinh theo học: 

  Trường Tư Thục Thành Viên Chính Thức                   Trường Thành Viên Liên Kết   

   Trường Học Ở Nhà                                         Chương Trình Tương Đương THPT 

Tên của cha mẹ và địa chỉ Nơi Ở Chung      

 

  

LỊCH SỬ HỌC TẬP 

Ngày ghi danh đầu tiên vào trường trung học phổ thông hoặc đăng lớp 9  khi học ở nhà     

Nếu học sinh học ở nhà, ngày và điểm số của bài kiểm tra cuối cùng     

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 cấp     

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

Được ghi danh toàn thời gian trong kỳ chấm điểm cuối?    CÓ    Không (Chọn một) 

Đi học thường xuyên trong kỳ chấm điểm cuối?    CÓ    Không (Chọn một) 

Đạt được “Tiến Triển Đạt Yêu Cầu Để Tốt Nghiệp” theo định nghĩa của OSAA?    CÓ    Không (Chọn một) 

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 của Trường Theo Học        
Giám Đốc Học Khu hoặc Hiệu Trưởng Ngày 

Chữ ký của Trường Tham Gia Chương Trình        
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 

 

Hiệp Hội Hoạt Động Học Đường Oregon (OSAA) 

25200 SW Parkway Avenue, Suite 1, Wilsonville, OR 97070  

503.682.6722 http://www.osaa.org Nhà trường lưu giữ biểu mẫu. 

Trang 1 / 2 

LƯU Ý: Biểu mẫu này phải được hoàn thành và lưu giữ một bản sao tại trường để kiểm tra theo yêu 
cầu của OSAA trước khi tham gia của một học sinh không theo học tại trường mà em muốn đại diện. 

http://www.osaa.org/governance/handbooks/osaa#_Toc456100272
http://www.osaa.org/
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Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào bên dưới là “CÓ”, học sinh đó không thể hội đủ điều kiện và quý vị không nên cho phép học 
sinh đại diện cho trường trong cuộc thi cho đến khi đã điều tra kỹ lưỡng và xác nhận về khả năng hội đủ điều kiện. 

Danh Sách Kiểm Tra Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Đại Diện Trường Học 

Dành cho học sinh không theo học tại trường mà học sinh đó muốn đại diện 

GIỚI THIỆU: Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, các quy tắc của OSAA cho phép học sinh không theo học một trường thành viên được 

đại diện cho trường đó trong cuộc thi. Các quy tắc về khả năng hội đủ điều kiện điều chỉnh sự tham gia đó sẽ thay đổi đôi chút tùy thuộc vào 

trường học mà học sinh đang theo học. Danh sách các câu hỏi này nhằm dùng làm danh sách kiểm tra để hỗ trợ quản trị viên trong việc xác định 

xem một học sinh không theo học tại trường có hội đủ điều kiện để đại diện cho trường đó trong cuộc thi hay không. 

TẤT CẢ PHỤ HUYNH SẼ ĐƯỢC HỎI VỀ MỐI LIÊN KẾT VỚI NHÀ TRƯỜNG. Nói chung, một học sinh sẽ không hội đủ điều kiện cho một năm 

dương lịch nếu trong năm dương lịch vừa qua, học sinh đó đã tham gia vào một đội nhóm không thuộc nhà trường có liên kết với trường 

mà học sinh sắp chuyển đến hoặc có thể đại diện theo Quy tắc 8.5. Đại Diện Trường Học hoặc Điều 6.5. Tài Trợ Hợp Tác hoặc nếu học 

sinh được giảng dạy về thể thao từ một người có liên kết với trường. 

❖ Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này là “CÓ”, học sinh đó không thể hội đủ điều kiện và quý vị không nên cho phép học sinh đại 

diện cho trường trong cuộc thi cho đến khi đã điều tra kỹ lưỡng và xác nhận về khả năng hội đủ điều kiện. 

1. Con trai/con gái 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. Con trai/con gái của quý vị có tham gia vào một đội không thuộc trường mà phần lớn các thành viên của đội đó là học sinh theo học tại 

trường của chúng tôi không? 

3. Con trai/con gái của quý vị có được giảng dạy về thể thao từ một người có liên kết với trường học của chúng tôi không? 

TRƯỜNG TƯ THỤC THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC. Các câu hỏi mà nhân viên trường công lập nên hỏi về một học sinh trường tư thục thành 

viên chính thức muốn đại diện cho trường công lập ở nơi cư trú của mình trong cuộc thi. 

1. Trường tư thục mà bạn đang theo học có phải là thành viên chính thức của OSAA không? 

2. Nơi Ở Chung của bạn và cha mẹ bạn có nằm trong ranh giới đi học của trường trung học phổ thông của chúng tôi không? 

3. Có phải hoạt động mà bạn muốn tham gia không có tại trường tư thục mà bạn đang theo học? 

4. Cả hiệu trưởng trường tư thục của bạn và hiệu trưởng trường trung học của chúng tôi đã đồng ý cho phép bạn đại diện cho trường chúng 

tôi thi đấu chưa? 

5. Bạn đã theo học trường hiện tại của mình ít nhất một năm dương lịch chưa? 

TRƯỜNG THÀNH VIÊN LIÊN KẾT. Các câu hỏi mà nhân viên trường công lập nên hỏi về một học sinh trường thành viên liên kết muốn đại 
diện cho trường công lập ở nơi cư trú của mình trong cuộc thi. 

1. Trường bạn đang theo học có phải là Thành Viên Liên Kết của OSAA không? http://www.osaa.org 

2. Nơi Ở Chung của bạn và cha mẹ bạn có nằm trong ranh giới đi học của trường trung học phổ thông của chúng tôi không? 

3. Bạn đã theo học trường hiện tại của mình ít nhất một năm dương lịch chưa? 

4. Trường Tư Thục hoặc Trường Thay Thế: Cả hiệu trưởng tại trường của bạn và hiệu trưởng trường trung học của chúng tôi đã đồng ý cho 

phép bạn đại diện cho trường chúng tôi chưa? 

TRƯỜNG HỌC Ở NHÀ. Các câu hỏi mà nhân viên nhà trường nên hỏi về một học sinh học ở nhà muốn đại diện cho trường công lập ở nơi cư 

trú của mình trong cuộc thi hoặc muốn đại diện cho một trường tư thục nằm trong ranh giới đi học của trường công lập nơi cư trú. 

1. Nơi ở Chung của bạn và cha mẹ bạn có nằm trong ranh giới đi học của trường trung học công lập của chúng tôi, hoặc nằm trong ranh giới đi 

học của trường trung học công lập có ranh giới đi học mà trường trung học tư thục của chúng tôi nằm trong đó không? 

2. Bạn có đăng ký làm học sinh học ở nhà với Khu Dịch Vụ Giáo Dục (ESD) địa phương của chúng tôi trước ngày đầu tiên của năm học không? 

3. Nếu bạn chuyển từ một trường công lập hoặc trường tư thục sang một cơ sở trường học ở nhà, bạn có hội đủ điều kiện về học tập tại thời điểm 

chuyển trường không? 

4. Nếu bạn đã đại diện cho một trường trung học phổ thông tại cuộc thi trong năm dương lịch vừa qua, bạn có ý định đại diện cho chính trường đó 

trong năm nay không? 

5. Bạn có đạt được ít nhất là điểm số kiểm tra tối thiểu (phân vị thứ 23) cho một trong những bài kiểm tra thành tích bắt buộc được Bộ Giáo Dục 

Tiểu Bang Oregon chấp nhận trước ngày 15 Tháng Tám không? 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 

6. Chương trình giáo dục của trường học ở nhà của bạn chỉ sử dụng phụ huynh và/hoặc người hướng dẫn riêng (so với chương trình trực 

tuyến)? 

CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG THPT. Các câu hỏi mà nhân viên nhà trường nên hỏi về một học sinh của chương trình Tương Đương 

THPT muốn đại diện cho trường công lập ở nơi cư trú của mình trong cuộc thi hoặc muốn đại diện cho một trường tư thục nằm trong 

ranh giới đi học của trường công lập nơi cư trú. 

1. Nơi ở Chung của bạn và cha mẹ bạn có nằm trong ranh giới đi học của trường trung học công lập của chúng tôi, hoặc nằm trong 

ranh giới đi học của trường trung học công lập có ranh giới đi học mà trường trung học tư thục của chúng tôi nằm trong đó 

không? 

2. Bạn có đăng ký làm học sinh chương trình Tương Đương THPT với Khu Dịch Vụ Giáo Dục (ESD) địa phương của chúng tôi trước 

ngày đầu tiên của năm học không? 

3. Nếu bạn chuyển từ một trường công lập hoặc trường tư thục sang một chương trình Tương Đương THPT, bạn có hội đủ điều kiện 

về học tập tại thời điểm chuyển trường không? 

4. Nếu bạn đã đại diện cho một trường trung học phổ thông tại cuộc thi trong năm dương lịch vừa qua, bạn có ý định đại diện cho chính 

trường đó trong năm nay không? 

5. Bạn đã vượt qua ít nhất một bài kiểm tra thực hành thông qua chương trình Tương Đương THPT trong năm nay chưa? 

https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D48
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D48
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D21
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D21
http://www.osaa.org/

