
 
 

Minamahal na Mga Pamilya sa Distrito 51, 

 

Magbubukas ang panahon ng pag-a-apply para sa Gustong Paaralan para sa taon ng pag-aaral 2020-

2021 sa ganap na 10 a.m. sa Lunes, Marso 9, 2020. Makakapagsumite ng aplikasyon ang mga pamilya 

sa www.d51schools.org/schoolofchoice hanggang 4 p.m. sa Biyernes, Marso 27, 2020. Iniurong sa Marso 9 

ang nakaraang petsa na Marso 2 para matalakay ang mga pagbabago sa hangganan ng Fruita bago 

magsimula ang panahon para sa Gustong Paaralan. 

 

Isinasaad ng patakaran na JCA/JFBB at regulasyon na JCA/JFBB-R ng Lupon na kahit na sinusuportahan ng 

Lupon ng Edukasyon ang konsepto ng paaralang nasa komunidad at gumagawa ito ng mga desisyon 

batay sa populasyon ng mag-aaral na nakatira sa mga attendance area, maaaring mag-apply ang mga 

magulang/tagapangalaga ng mga mag-aaral para sa Gustong Paaralan o Kahilingan sa Paglipat para 

makapasok ang mga mag-aaral sa paaralang nasa labas ng mga karaniwang attendance boundary ng 

mag-aaral. Hindi nalalapat ang Gustong Paaralan sa mga paaralan o programang may mga hiwalay na 

proseso ng aplikasyon, kasama ang  

 Dual Immersion Academy 

 New Emerson Elementary 

 Independence Academy 

 Juniper Ridge Community School  

 Mesa Valley Community School 

 Challenge Program sa East Middle School 

 International Baccalaureate Programme sa Palisade High School 

 R5 High School.  

Itatala ang petsa at oras ng mga aplikasyon at ibibigay ang mga spot batay sa availability sa hiniling na 

paaralan sa hiniling na baitang pagkatapos isaalang-alang ang inaasahang pag-enroll para sa mga mag-

aaral sa naitalagang attendance area. Pakitandaang HINDI ibinibigay ang transportasyon para sa mga 

mag-aaral na pumapasok sa Gustong Paaralan.  

 

Pag-a-apply para sa Gustong Paaralan 

1. Para sumagot ng aplikasyon para sa Gustong Paaralan, bisitahin ang 

www.d51schools.org/schoolofchoice. Magiging available ang mga aplikasyon simula 10 a.m. sa 

Lunes, Marso 9, 2020 at dapat isumite ang mga ito sa pamamagitan ng ParentVUE sa 

elektronikong form lang.  

 Kung mayroon kayong ParentVUE account, mag-log in kayo bago ang panahon para sa 

Gustong Paaralan para kumpirmahin ang inyong access. 

 Kung mayroong kayong mag-aaral na naka-enroll sa Distrito 51 at wala kayong ParentVUE 

account, pumunta sa paaralan ng inyong mag-aaral at hilingin ditong tulungan kayong 

gumawa ng account. 

http://www.d51schools.org/schoolofchoice
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB.pdf
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB-R.pdf
http://www.d51schools.org/schoolofchoice


 
 

 Kung magulang/tagapangalaga kayo ng batang hindi pa nakapagpatala sa isang paaralan sa 

Distrito 51 o sa programa para sa preschool ng D51, at gusto ninyong mag-apply para sa 

Gustong Paaralan, makakagawa kayo ng account simula Pebrero 28, 2020. Mag-click dito 

para pumunta sa ParentVUE at gumawa ng account.  

2. Makukuha ang mga form ng Gustong Paaralan sa pamamagitan ng pag-click sa button na 

matatagpuan sa ibaba ng page sa www.d51schools.org/schoolofchoice (available sa Marso 9 sa 

ganap na 10 a.m.) 

3. Kumpletuhin ang aplikasyon at isumite ito. Mamarkahan ng petsa at oras ang mga aplikasyon 

kapag isinumite ang elektronikong form nito.  

4. Dapat magsumite ng aplikasyon para sa Gustong Paaralan ang lahat ng mag-aaral na gustong 

pumasok sa paaralang wala sa area para sa taon ng pag-aaral 2020-2021 maliban na lang kung 

patuloy na mag-aaral ang mag-aaral sa parehong paaralan kung saan ipinagkaloob ang 

Gustong Paaralan noong isang taon, at may available na slot. Kung magpapalit ng antas 

(elementarya papuntang middle school, o middle school papuntang high school) ang inyong 

mag-aaral at gusto niyang pumasok sa feeder school para sa kanyang Gustong Paaralan, 

kakailanganing magsumite ng aplikasyon.  

5. Kung wala kayong access sa internet, pumunta sa opisina ng paaralan ng inyong mag-aaral sa 

oras ng klase para sagutan ang aplikasyon.  

Kapag natanggap na ang aplikasyon, may ginagawang mga binibigyang-priyoridad na listahan ng 

naghihintay para sa bawat paaralan. Nakadepende ang pagkakalagay sa Gustong Paaralan sa pagiging 

available ng espasyo at sa petsa at oras ng pag-a-apply. May itinakdang kapasidad ang bawat paaralan sa 

Distrito 51 para sa kabuuang bilang ng paaralan, bawat baitang, at para sa mga programa sa paaralan. 

Gaya ng nabanggit, maaaring may available na espasyo ang paaralan para sa isang baitang o programa, 

pero wala sa iba.  

Pagkatapos ng Marso 27, 2020 na deadline, aabisuhan ng building principal ang 

magulang/tagapangalaga sa pamamagitan ng email tungkol sa pagtanggap o pagtanggi ng kanilang 

aplikasyon. Ipapadala sa Abril 10, 2020 ang lahat ng email. Kung makakatanggap ng abiso sa pagtanggap 

ang magulang/tagapangalaga, dapat nilang lagdaan at ibalik ang sulat ng pagsang-ayon na hindi 

lalampas sa Abril 30, 2020 para matanggap sa Gustong Paaralan.  

Pagkatapos ng panahon ng aplikasyon para sa Gustong Paaralan, makakapag-apply ang mga 

magulang/tagapangalaga para sa Kahilingan sa Paglipat na nakabalangkas sa Patakaran na JCA/JFBB at 

regulasyon na JACA/JFBB-R ng Lupon.  

Kung mayroon kayong anumang tanong, makipag-ugnayan kay Jo Pifer sa 970-254-5323. 

Salamat, 

 

Ika-51 Distrito ng Paaralan ng Mesa County Valley 

https://vue.d51schools.org/PXP2_OEN_Create_Account_Privacy_Parent.aspx
https://vue.d51schools.org/PXP2_OEN_Create_Account_Privacy_Parent.aspx
http://www.d51schools.org/schoolofchoice
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB.pdf
http://www.mesa.k12.co.us/board/policies/documents/JCAJFBB-R.pdf

