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THÔNG BÁO CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ LẠI
Các trường học Shelby (SCS) đề nghị cho các hoc sinh đăng ký lại ở nước ngoài từ 16 đến 17 tuổi
trong năm học 2015-2016 và những người đã bị loại khỏi trường học .
Nếu quý vị là học sinh sinh ra ở nước ngoài, từ 16-17 tuổi trong năm học 2015-2016, và quý vị đã bị
rút khỏi một trường học của SCS, SCS đang đề nghị đăng ký lại.
Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký lại, SCS sẽ gặp bạn, những người biet hiểu về bạn và nhân viên của
truong biet hiểu về hướng dẫn chương trình Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL). Mục đích của cuộc
họp sẽ là phát triển một kế hoạch bằng văn bản xác định các dịch vụ bồi thường hoặc các biện pháp khắc
phục cần thiết để tạo cơ hội tái lập, tạo thời gian thực hiện và xác định một người từ truong sẽ giám sát kế
hoạch. SCS sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch theo yêu cầu. Sau cuộc họp, SCS sẽ đưa ra một đề nghị bằng
văn bản về kế hoạch tái lập bao gồm các dịch vụ bồi thường hoặc các biện pháp khắc phục, mà bạn sẽ có
hai (2) tuần kể từ khi nhận để chấp nhận.

Nếu bạn tin rằng bạn đủ điều kiện nhận được đề nghị tái lập, liên hệ ESLDept@scsk12.org hoac goi 4165411vào hoặc trước ngày 14 tay thang 12, 2020 và đề cập đến Thông báo về Ưu đãi tái lập này, nếu bạn
quan tâm đến việc tham gia vào một cuộc họp để nhận được lời đề nghị tái lập.
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