
 

 

 

 
Tungkol sa: Panahon ng Paghahain ng Intra-Distritong 

Paglilipat  
 
Mahal na mga Magulang/Tagapag-alaga, 
 

Ang Distrito ng Jefferson Union High School ay nagpatibay ng isang bagong 
Intra-Distritong Paglilipat (paglipat mula sa isang paaralan papunta sa ibang 
paaralan na naaayon sa patakaran ng aming distrito). Mayroon na kami 
ngayong itinatag na panahon ng paghahain sa pagitan ng Marso 1 hanggang 

Marso 31 taun-taon. Ito ang tanging panahon kung kailan maaaring 
humiling ang mag-aaral ng paglipat mula sa isang paaralan papunta sa 
ibang paaralan.  

 
Upang makakuha ng form ng kahilingan sa Intra-Distritong Paglipat, 

mangyaring pumunta sa  www.juhsd.net  > pumunta sa "pagpapatala" 
(matatagpuan sa kanang bahagi ng home page) > i-klik sa paglipat ng mag-
aaral> i-klik sa piniling wika sa Form ng Intra-Distritong Paglipat para i-

download ang dokumento.  Magkakaroon din kami ng makukuhang mga hard 
copy sa tanggapan ng distrito ng JUHSD sa 699 Serramonte Blvd, Suite 100, 
Daly City, 94015 sa pagitan ng mga oras na 8:00 n.u. hanggang 4:00 n.h. 

 

MGA GABAY: 

  Isumite sa pagitan ng Marso 1   2018 hanggang Marso 31    2018  

 Ang mga huling aplikasyon ay hindi na tatanggapin 

 Ang Pag-aproba/o Pagtanggi sa Paglipat ay ipadadala sa buwan ng Abril 

 Ang mga kahilingan ay isasaalang-alang depende sa pagkakaroon ng 

espasyo 

 Ang address ng bahay na nakalista sa form ay dapat tumugma sa 
address na nakalista sa sistema ng impormasyon ng mag-aaral ng 

JUHSD*** 

 

MGA PAGPIPILIANG PARAAN SA PAGSUSUMITE NG FORM : 

1.   Paki-email ang isang nilagdaang kopya (na-scan o larawan) ng form sa  

sbeltran@juhsd.net  

2.   Nang personal sa Tanggapan ng Distrito (699 Serramonte Blvd, Suite 
100, Daly City, 

94015) 

3.  Sa koreo (Post Office) 

 

*** Anumang mga pagbabago sa address ay dapat na isumite na may kasamang tatlong 
ebidensya ng paninirahan sa tagapagtala ng home school bago sagutin ang Form ng Intra-

Distritong Paglilipat. 
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