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Yêu cầu một hợp đồng Học tập Độc lập  

Hợp đồng Học tập Độc lập là cho những học sinh đã được ghi danh vào một trường trung học hoặc tiểu 
học hỗn hợp mà các em tự nguyện ghi danh vào chương trình học tập độc lập hoặc là sự tùy chọn giáo 
dục của mình hoặc tạm thời hỗ trợ các em vì không thể đến lớp. 

Phụ huynh/người Giám hộ có thể yêu cầu một hợp đồng Học tập Độc lập thông qua Công thông tin Phụ 
huynh. Một khi đã nộp, nhà trường xem xét yêu cầu đó và giải quyết việc phê chuẩn bằng văn bản thỏa  
thuận.  

Thỏa thuận bằng văn bản sau cùng phải được ký điện tử bởi phụ huynh/người giám hộ và học sinh để có 
hiệu lực. Học sinh có thể tùy chọn cung cấp chữ ký trong Cổng thông tin Phụ huynh. 

Để nộp một yêu cầu cho một hợp đồng học tập độc lập, xin làm theo các hướng dẫn sau: 

1. Đăng nhập vào parent portal account (tài khoản cổng thông tin phụ huynh) của quí vị: 
https://powerschool.sandi.net 

2. Bấm vào Forms (Mẫu đơn) bên trái trình duyệt Điều hướng. 

 

3. Từ danh mục Mẫu đơn, chọn Independent Study Written Agreement (Văn bản Thỏa thuận Học tập 
Độc lập) 

 

4. Nhập một Reason (Lý do) yêu cầu hợp đồng. 

5. Chọn Beginning (Ngày Bắt đầu) và End Date (Ngày kết thúc) cho thời hạn của hợp đồng. 

6. Bấm Submit (Nộp) ở cuối trang. 

https://powerschool.sandi.net/
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Một tin nhắn báo thành công thông báo mẫu đơn yêu cầu của quí vị đã được nộp cho trường.  

 

QUAN TRỌNG! Xin kiểm tra kỹ xem những thay đổi quí vị đã thực hiện có hiện trên mẫu đơn hay không. 
Nếu giáo viên hoặc quản trị viên đang làm việc trên mẫu đơn cùng lúc thì có thể các thay đổi đó có thể bị 
mất và sẽ cần được nộp lại. 
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Ký kết Thỏa thuận Sau cùng  

Sau khi thỏa thuận đã được xem xét bởi nhà trường, gia đình sẽ được thông báo rằng thỏa thuận đã sẵn 
sàng để được ký kết. Cả học sinh và Phụ huynh/người Giám hộ đều được yêu cầu ký kết thỏa thuận sau 
cùng này. 

Để ký kết thỏa thuận sau cùng, xin truy cập vào Cổng thông tin Phụ huynh hoặc Học sinh và làm những 
bước sau: 

1. Đăng nhập vào parent portal account (tài khoản cổng thông tin phụ huynh) của quí vị: 
https://powerschool.sandi.net 

2. Bấm Forms (Mẫu đơn) bên trái trình duyệt Điều hướng. 

 
3. Từ danh mục Mẫu đơn, chọn Independent Study Writeen Agreement (Văn bản Thỏa thuận Học tập 

Độc lập) 

 
4. Đi xuống phần cuối của mẫu đơn và nhập Signature (Chữ ký) của quí vị và Signature Date (Ngày ký) 

ở chỗ thích hợp. Bấm Submit (Nộp). 

 

Một tin nhắn thành công thông báo mẫu đơn yêu cầu của quí vị đã được nộp cho trường. 

QUAN TRỌNG! Xin kiểm tra kỹ xem những thay đổi quí vị đã thực hiện có hiện trên mẫu đơn hay không. 
Nếu giáo viên hoặc quản trị viên đang làm việc trên mẫu đơn cùng lúc thì có thể các thay đổi đó có thể bị 
mất và sẽ cần được nộp lại. 

https://powerschool.sandi.net/

