Những Câu Hỏi Thường Gặp về Chính sách Cư dân của SFUSD
Xin vui lòng xem trang mạng của Trung tâm Phân bố Giáo dục, Hướng dẫn Ghi danh, hoặc theo Board Docs
http://www.boarddocs.com/ca/sfusd/Board.nsf/Public để xem Những Quy Định của Ban Giám Hiệu và các
Chính Sách của Hội đồng.

“Cư dân Thực sự” là gì để đủ điều kiện được đăng ký ghi danh vào một trường SFUSD?
Một cư dân San Francisco là một cá nhân là người cư ngụ toàn thời gian của một ngôi nhà ở San
Francisco, vào bất kỳ ngày nào, có khả năng sẽ ở địa chỉ đã nêu của họ khi không đi làm hoặc đi
học. Một nơi cư trú nhỏ được coi là nơi cư trú hợp pháp của cha mẹ hoặc người giám hộ có quyền
giám hộ thực sự của trẻ vị thành niên. Tạm trú tại San Francisco, chỉ với mục đích theo học tại một
trường SFUSD, sẽ không được coi là cư trú.
Tôi không sống ở San Francisco, nhưng tôi cũng cũng có tài sản ở San Francisco. Tôi có thể
sử dụng địa chỉ của mình ở San Francisco để đăng ký ghi danh vào một trường của SFUSD
không vì tôi đóng thuế ở San Francisco?
Một người có tài sản ở San Francisco, nhưng không cư trú tại San Francisco, không được xem là
một cư dân. Một doanh nghiệp, hộp thư bưu điện, hoặc địa chỉ thư tín không phải của người cư trú
tại San Francisco sẽ không đủ điều kiện để là một địa chỉ cư trú để được ghi danh vào SFUSD.
Tôi không sống tại San Francisco, nhưng tôi có sở hữu tài sản tại San Francisco. Nếu tôi để
địa chỉ của mình tại thời điểm nộp hồ sơ ghi danh, nhưng sau đó chuyển địa chỉ đi nơi khác,
tôi có thể sử dụng địa chỉ của mình để đăng ký vào trường học của SFUSD không?
Không. Tạm trú tại San Francisco, chỉ để theo học tại một trường của SFUSD sẽ không được xem là
cư dân.
Học sinh là trẻ vô gia cư, và không có địa chỉ cố định, thường xuyên và cụ thể vào ban đêm.
Chính sách cư dân có được áp dụng trong trường hợp này không?
Không. Chính sách cư dân không áp dụng cho trường hợp trẻ em vô gia cư .
Tôi phải rời khỏi San Francisco vì không có quá trình trục xuất. Con tôi có thể tiếp tục đi học
ở SFUSD không?
Theo Quy chế hành chính 5111.1, học sinh có thể ở lại trường được chỉ định trong suốt thời gian
năm học nếu gia đình học sinh bị mất cư trú do bị đuổi không có lỗi.
Con tôi có thể đăng ký vào trường SFUSD nếu chúng tôi sống bên ngoài San Francisco
không?
Người không cư trú không đủ điều kiện để tham gia vào quá trình đăng ký thông thường. Tuy nhiên,
một đứa trẻ không cư trú có thể xin giấy phép liên ngành để theo học trường SFUSD nếu chúng sống
bên ngoài San Francisco. Đơn xin giấy phép liên ngành được xem xét sau khi tất cả cư dân San
Francisco đã được xếp chỗ, phân bố hoặc từ chối theo các tiêu chí và quy trình được mô tả trong
Chính sách của Hội đồng/ Quy định hành chính 5117 và trên cơ sở chỗ còn trống.
Vợ chồng tôi và tôi sống toàn thời gian ở San Francisco nhưng con chúng tôi học trường nội
trú ngoài tiểu bang. Con của chúng tôi vẫn có thể nộp đơn cho các trường SFUSD?
Có, học sinh học trường nội trú ở một tiểu bang hoặc quốc gia khác trong khi cha mẹ của họ cư trú ở
San Francisco được coi là cư dân. Tuy nhiên, các sinh viên đang nộp đơn cho Lowell, Ruth Asawa
SOTA hoặc các chương trình ngôn ngữ phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện thông qua các bài
kiểm tra nhập học, thử giọng hoặc kiểm tra ngôn ngữ do SFUSD quản lý tại San Francisco. Ứng viên
không thể thực hiện các đánh giá từ xa.
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Điều gì xảy ra nếu cha mẹ không sống cùng nhau?
Nếu cha mẹ ly thân và sống ở các địa chỉ khác nhau, học sinh phải cư trú thực tế với phụ huynh
nuôi con tại địa chỉ San Francisco được báo cáo ít nhất 50% thời gian tại thời điểm nộp đơn và trong
năm học bình thường để đủ điều kiện nộp đơn và ghi danh vào SFUSD.
Nếu cả hai cha mẹ sống ở hai địa chỉ San Francisco khác nhau, SFUSD yêu cầu phụ huynh nộp
MỘT đơn đăng ký. SFUSD không thể tham gia giải quyết tranh chấp về lựa chọn trường học.
SFUSD yêu cầu các đơn đăng ký bao gồm các tài liệu tòa án phác thảo các thỏa thuận về quyền
nuôi con hợp pháp và hợp pháp.
Con tôi sống với một phụ huynh khác bên ngoài San Francisco và đi học bên ngoài SFUSD,
nhưng tôi sống toàn thời gian ở San Francisco. Tôi có thể đăng ký trường SFUSD và cho con
tôi chuyển đến nếu chúng tôi nhận được một vị trí vào trường SFUSD mong muốn không?
Không, trẻ phải cư trú thực tế với cha mẹ nuôi con tại địa chỉ San Francisco được báo cáo ít nhất
50% thời gian tại thời điểm đăng ký.
Tôi đã là cư dân toàn thời gian của San Francisco nhưng tôi hiện đang sống và làm việc bên
ngoài San Francisco. Tôi dự định trở lại San Francisco trước khi năm học tiếp theo bắt đầu.
Tôi có thể đăng ký cho con tôi tham dự SFUSD không?
Để đăng ký SFUSD, phụ huynh / người giám hộ phải liên tục cư trú tại San Francisco tại thời điểm
nộp đơn và trong toàn bộ thời gian đăng ký vào SFUSD. Nếu bạn đang sống và làm việc bên ngoài
San Francisco, bạn có thể đăng ký để đăng ký cho con bạn một khi bạn trở lại San Francisco như
một cư dân toàn thời gian.
Nếu bạn tiếp tục sống bên ngoài San Francisco, bạn có thể xin giấy phép liên ngành từ quận cư trú
của bạn và SFUSD. Giấy phép liên ngành được xử lý theo Chính sách của Hội đồng/ Quy định hành
chính 5117.
Nếu tôi nộp đơn xin SFUSD cho con tôi và được nhận vào trường, và sau đó chúng tôi sẽ
chuyển đi sau khi con tôi bắt đầu đi học ở SFUSD, điều gì sẽ xảy ra với bài tập ở trường?
Mọi thay đổi địa chỉ phải được hoàn thành với Học khu trong vòng 14 ngày kể từ ngày di chuyển.
Việc không báo cáo thay đổi địa chỉ trong vòng 14 ngày kể từ ngày di chuyển có thể dẫn đến việc
hủy bỏ đăng ký nhập học.
Nếu việc di chuyển là trong thành phố San Francisco, sẽ không có tác động đến việc chuyển trường
trừ khi SFUSD xác định rằng việc chuyển trường được lấy dựa trên thông tin sai lệch. Nếu
thay đổi địa chỉ bên ngoài San Francisco, học sinh mất tính đủ điều kiện để theo học trường SFUSD
dựa trên nơi cư trú, nhưng có thể xin giấy phép liên ngành từ quận cư trú và SFUSD để yêu cầu tiếp
tục đăng ký vào SFUSD.
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Gian lận cư trú là gì?
Phụ huynh/ Người giám hộ đang phạm tội lừa đảo cư trú nếu họ gửi địa chỉ không phải là nơi cư trú
thực sự của họ trong đơn đăng ký và quy trình đăng ký hoặc trong các tài liệu khác nộp cho Học
khu.
Điều gì xảy ra nếu Học khu điều tra và tôi bị phát hiện đã sử dụng địa chỉ sai hoặc thông tin sai
lệch khác để đăng ký tham gia SFUSD?
SFUSD sẽ từ chối hoặc thu hồi đăng ký vào SFUSD và phụ huynh phải hoàn trả cho Học khu các chi
phí điều tra. Nếu học sinh là cư dân của San Francisco, nhưng nhận được bài tập ở trường dựa trên
thông tin sai lệch, học sinh có thể bị mất việc xếp trường hiện tại và được chỉ định lại vào một trường
chưa đăng ký ở SFUSD. Nếu học sinh không phải là cư dân của San Francisco, giấy phép liên ngành
sẽ không được chấp thuận đăng ký vào SFUSD trong một năm sau khi hủy bỏ đăng ký do gian lận.
Học khu có thể có hành động dân sự hoặc hình sự chống lại bất kỳ ai đưa ra khiếu nại sai để có
được ghi danh vào trường SFUSD..
Nếu Học khu xác định rằng tôi đã sử dụng địa chỉ sai hoặc thông tin sai lệch khác để đăng ký
tham gia SFUSD, tôi có thể kháng cáo quyết định không?
Phụ huynh/ người giám hộ có quyền kháng cáo quyết định cư trú của Học khu. Sau khi Học khu nhận
được thông báo về ý định kháng cáo, Học khu sẽ cung cấp một mẫu đơn kháng cáo và bản tóm tắt
bằng chứng được sử dụng để hỗ trợ xác định cư trú. Phụ huynh/ người giám hộ sau đó sẽ có 14
ngày để gửi một tài liệu tường thuật và hỗ trợ để hỗ trợ cho kháng cáo của họ đến Trung tâm Phân
bố Giáo dục. Học sinh sẽ vẫn đăng ký vào trường SFUSD cho đến khi quyết định thu hồi ghi danh
được duy trì hoặc đảo ngược. Quyết định này sẽ là quyết định cuối cùng.
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