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HƯỚNG DẪN: Mẫu đơn này phải được Phụ huynh/Người giám hộ mà muốn con rời bỏ Chương trình Montgomery College (MC) Early College
(EC) và do Giám đốc MC tiến hành việc cho phép học sinh rời bỏ chương trình. Mẫu đơn này phải được hoàn tất như thích hợp và nạp theo hướng
dẫn dưới đây.
PHẦN I: THÔNG TIN HỌC SINH
Tên Học Sinh__________________________________________________________ Số MCPS ID có 6 Số của Học sinh___ ___ ___ ___ ___ ___
Montgomery College ID # M_________________________________________________________________Ngày Hôm nay_____/_____/______
Đánh dấu Một chỗ: o Phụ Huynh/Giám Hộ Yêu Cầu Cho Con Rời Bỏ (Hoàn tất Phần II) o Đề Nghị Rời Bỏ của Học Viện (Hoàn Tất Phần III)
PHẦN II: YÊU CẦU RỜI BỎ CỦA PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ
Tôi, phụ huynh/người giám hộ của học sinh có tên phía trên, yêu cầu học sinh nêu trên được rời bỏ chương trình MC EC. Tôi hiểu rằng học sinh,
con tôi sẽ trở lại trường trung học cấp III mà em học lần cuối, ________________________________________ High School, hiệu lực ngay lập tức.
Tôi rút con tôi khỏi chương trình vì lý do sau đây: [XIN ĐÁNH DẤU TẤT CẢ NHỮNG CHỖ THÍCH HỢP]
❏❏Học sinh không đạt được thành tích theo kỳ vọng
❏❏Học sinh không được chuẩn bị về học vấn để đáp ứng những kỳ vọng của các môn học hay bằng cấp
❏❏Muốn trở lại Trường Trung Học Cấp III
❏❏Di chuyển ra khỏi quận/Tiểu bang/Quốc gia
❏❏Nhu cầu cho thời gian là quá nhiều
❏❏Khác: ____________________________________________________________________
Tôi hiểu rằng các điểm đạt được trong chương trình EC sẽ có trên sổ điểm và con tôi sẽ cần phải hoàn thành tất cả các môn học phụ trội để tốt
nghiệp trung học. Tôi hiểu thêm rằng con tôi sẽ cần phải trở lại trường vào ngày học chính thức kế tiếp sau khi hoàn thành mẫu đơn này. Tôi đã
liên lạc với giám đốc chương trình EC tại Montgomery College, cố vấn trường trung học, và hiệu trưởng của trường Trung học để tất cả đều biết về
quyết định này._______________________________ Yêu cầu liên lạc với tôi theo số điện thoại hoặc email dưới đây nếu quý vị cần thêm thông tin.
Tên Phụ Huynh/Giám Hộ Chữ In:___________________________________________ Số Điện Thoại Phụ Huynh/Giám Hộ:_____-_____-______
Địa Chỉ E-mail Phụ Huynh/Giám Hộ:_______________________________________________________________________________________
Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ:_____________________________________________________________________________________________
Chữ Ký Học Sinh:_______________________________________________________________________________________________________
PHẦN III: ĐỀ NGHỊ RỜI BỎ CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỌC VIỆN
Tôi, Giám đốc Early College Program tại MC, đã thông báo cho học sinh và Phụ huynh/Người giám hộ về kết quả của Early College Program
Determination. Vì những lý do được ghi chú dưới đây, học sinh sẽ phải rời bỏ chương trình EC kể từ ngày được in trên tài liệu này và phải trở lại
trường trung học cuối cùng của em vào ngày chính thức kế tiếp của trường trung học.
Lý do đề nghị rời bỏ chương trình: [XIN ĐÁNH DẤU TẤT CẢ NHỮNG CHỖ THÍCH HỢP]. Thông tin chi tiết được ghi trong phần cuối mẫu đơn.
❏❏Học sinh không đạt được thành tích theo kỳ vọng
❏❏Học sinh không được chuẩn bị về học vấn để đáp ứng những kỳ vọng của các môn học hay bằng cấp
❏❏Học sinh vi phạm MCPS và/hay ____Quy Luật Hạnh Kiểm Học Sinh ____MCPS như được diễn tả dưới đây.
❏❏Khác:______________________________________________________________________________________________________________
Tôi đã cung cấp một bản sao của mẫu đơn này cho phụ huynh/giám hộ và Giám thị MCPS mà sẽ cung cấp một bản sao của mẫu đơn này cho nhân
viên tại trường như thích hợp.
Yêu cầu liên lạc với tôi theo số điện thoại hoặc email dưới đây nếu quý vị cần thêm thông tin.
Tên Chữ In Giám Đốc MC:________________________________________________________ Điện Thoại Giám Đốc MC:_____-_____-______
Địa Chỉ Email Giám Đốc MC:______________________________________________________________________________________________
Chữ Ký Giám Đốc MC:____________________________________________________________________________________________________
Yêu cầu dùng khoảng trống dưới đây để chia sẻ chi tiết phụ trội liên quan đến lý do cho học sinh rời bỏ chương trình MC EC.

