MẪU Ý ĐỊNH GHI DANH
Cho Năm Học:  2017-18  2018-19
Trong năm học trên, học sinh sẽ thuộc khối lớp  6

7

 9  10  11

 12

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH
Họ Pháp Lý:
Tên Pháp Lý:
Tên Đệm Pháp Lý:
Ngày Sinh (tháng/ngày/ năm): ______/______/______ Giới Tính:

 Nam

 Nữ

Xin hãy đánh dấu (những) trường học sinh muốn ghi danh (* nêu rõ khối lớp mới trong năm học 2018-19)
 Summit Sierra (Seattle | Khối Lớp 9-11, 12*)

 Summit Atlas (Seattle | Khối Lớp 6, 7*, 9, 10*)

 Summit Olympus (Tacoma | Khối Lớp 9-11, 12*)
Học sinh hiện đang ghi danh tại (trường):

THÔNG TIN VỀ PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ
Tên của Phụ Huynh/Người Giám Hộ 1:

Mối quan hệ với học sinh:

Địa Chỉ Cư Trú - Học sinh sống ở địa chỉ này:  Có

 Không

Đường
Thành Phố

Tiểu Bang

Điện Thoại Nhà (gồm mã vùng):

Mã Bưu Chính

Điện Thoại Di Động (gồm mã vùng):

Email của Phụ Huynh/Người Giám Hộ: ____________________________________
Tùy Chọn Liên Hệ:  Email  Nhắn Tin/Điện Thoại

Tên của Phụ Huynh/Người Giám Hộ 2 (không bắt buộc):
Mối quan hệ với học sinh:
 Sử dụng cùng địa chỉ như Phụ Huynh/Người Giám Hộ 1 (Nếu có, chuyển sang số điện thoại bên dưới)
Địa Chỉ Cư Trú - Học sinh sống ở địa chỉ này:  Có

 Không

Đường
Thành Phố

Tiểu Bang

Mã Bưu Chính

Điện Thoại Nhà (gồm mã vùng):

Điện Thoại Di Động (gồm mã vùng):

Email của Phụ Huynh/Người Giám Hộ: ____________________________________
Tùy Chọn Liên Hệ:  Email  Nhắn Tin/Điện Thoại
Học sinh là người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hay Mỹ Latinh (không bắt buộc)?  Có

 Không

Vui lòng chọn tối đa 5 chủng tộc/sắc tộc mà học sinh được xác định danh tính là người thuộc chủng tộc/sắc tộc đó (không
bắt buộc):
 Mỹ Da Đỏ hoặc Alaska Bản Xứ  Ấn Độ Gốc Châu Á  Mỹ Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi  Campuchia
 Trung Hoa  Philippines hoặc Mỹ Gốc Philippines  Đảo Guam  Đảo Hawaii  Hmong  Nhật Bản
 Hàn Quốc  Lào  Châu Á Khác  Người Dân Đảo Thái Bình Dương Khác  Samoa  Tahiti
 Việt Nam  Da Trắng / Cáp-ca

Ngôn ngữ chính mà người lớn nói ở gia đình của em là gì? ______________________________________________

Em biết về Summit từ nguồn nào? Nếu đó là một cá nhân cụ thể hay ở một địa điểm cụ thể, xin hãy cho biết tên.
_________________________________________________________________________________________________

Ưu Tiên Ghi Danh:
 Anh/chị/em ruột đã theo học/tốt nghiệp ở một trường Summit.
Tên của anh/chị/em ruột:

Tên trường:


XÁC NHẬN THÔNG TIN
Khối Trường Công Lập Summit gồm các trường công lập miễn phí dành cho tất cả học sinh. Trường tiếp nhận học sinh
không dựa trên tiêu chí thành tích học tập hay nhu cầu giáo dục. Bằng việc ký vào mẫu đơn này, gia đình xác nhận rằng
tất cả thông tin được cung cấp đều chính xác và thể hiện mối quan tâm thực sự muốn ghi danh vào một Trường Công Lập
Summit. Ngoài ra, gia đình hiểu rằng đề nghị ghi danh vào Trường Công Lập Summit được dựa trên số lượng chỗ còn
trống. Nếu số lượng học sinh bày tỏ ý định ghi danh nhiều hơn số lượng chỗ còn trống, chúng tôi sẽ sử dụng quá trình lựa
chọn ngẫu nhiên (xem lịch của nhà trường để biết ngày đề nghị ghi danh) để xác định ai sẽ được nhận vào trường. Khối
Trường Công Lập Summit sẽ gửi email hoặc thông báo qua thư về trạng thái ghi danh tới các gia đình trong vòng một
tuần kể từ khi kết thúc quá trình lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu học sinh chọn không chấp nhận đề nghị một cách kịp thời,
chúng tôi sẽ dành đề nghị này cho một học sinh khác. Thêm nữa, gia đình hiểu rằng khi nhận và xử lý Mẫu Ý Định Ghi
Danh này, Khối Trường Công Lập Summit sẽ xuất giấy biên nhận cho gia đình. Nếu gia đình không nhận được giấy biên
nhận, học sinh/người giám hộ có trách nhiệm xin cấp giấy.
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ: _______________________________________ Ngày: _____/_____/_____
Mẫu Ý Định Ghi Danh phải được gửi tới trường Summit hoặc được điền đầy đủ thông tin trực tuyến. Lưu ý rằng
mỗi trường có một hạn chót nộp Mẫu Ý Định Ghi Danh riêng và có thể truy cập mẫu này thông qua trang web
(http://www.summitps.org/enroll).

