Chính sách JC- Phân Công Nơi Học của Học Sinh
Các khu vực tuyến học cho mỗi trường tiểu học, trung học đệ I, và trung học đệ II của học khu sẽ
do Ban Giám Hiệu phê chuẩn. Khi thiết lập các khu vực tuyến học, trường phải lưu ý tới việc tạo
cơ hội cho trẻ em theo học tại trường ở gần nhà, những đường phố chính và các mối nguy hiểm,
các đặc điểm địa lý, sự quân bình về công suất phục vụ giữa các địa điểm, các ranh giới hiện tại,
và thành phần học sinh đa dạng, phù hợp với công suất hiện có. Học sinh sẽ theo học tại trường
phục vụ nơi cư ngụ của các em, trừ trường hợp qui định dưới đây.

1. Ban Giám Hiệu muốn mở rộng lựa chọn, phù hợp với các giá trị căn bản như đề cập trong
Nghị Quyết 2908, tạo cơ hội nâng cao thành tích học tập của học sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu
của các học sinh và gia đình Denver, đồng thời khuyến khích nhiều gia đình Denver lựa chọn
trường công lập Denver hơn, trong phạm vi các nguồn lực hiện có trên toàn học khu. Để khuyến
khích lựa chọn, học sinh có thể ghi danh học tại bất kỳ trường nào trong học khu, dựa vào tình
trạng còn chỗ và điều kiện tiêu chuẩn của một chương trình cụ thể, nếu nộp đơn xin theo đúng
thủ tục qui định.

2. Học khu có thể phân công hoặc phân công lại học sinh vào các trường vì nhiều lý do khác
nhau, trong đó bao gồm các lý do sau đây:

•
•
•
•
•

Các lưu ý về vấn đề sức khỏe hoặc an toàn
Các lý do kỷ luật
Việc tham gia chương trình
Lệnh tòa án hoặc yêu cầu của Ty Xã Hội
Tình trạng còn chỗ.

3. Học sinh có thể tham gia các chương trình và trường hiến chương và trường chuyên được thiết
lập để cung cấp cơ hội học nâng cao đồng thời khuyến khích sự hòa nhập qua việc lựa chọn tự
nguyện. Giám Đốc Học Khu sẽ phổ biến các thủ tục và khung thời gian khi cần để thực hiện
chính sách này.

Thông qua ngày 5 tháng Năm, 1964
Tu chỉnh ngày 15 tháng Ba, 1973

Tu chỉnh ngày 25 tháng Mười Một, 1980
Tu chỉnh ngày 17 tháng Hai, 1994
Tu chỉnh ngày 20 tháng Hai, 1996
Tu chỉnh ngày 27 tháng Một, 2005
Tu chỉnh ngày 30 tháng Sáu, 2010
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