Pampublikong Paaralan ng Summit
APLIKASYON PARA SA ENROLLMENT
School Year na Inaaplayan:  2016-17  2017-18
Para sa school year na inaaplayan, ang estudyante ay magiging grade  6  9  10  11
IMPORMASYON NG ESTUDYANTE
Legal na Huling Pangalan:
Legal na Unang Pangalan:
Legal na Gitnang Pangalan:
Petsa ng Kapanganakan (mm/dd/yyyy): ______/______/______ Kasarian:
Anong (mga) paaralan ang ina-applyan mo?

 Lalaki

 Babae

(* kasama ang (mga) bagong grade para sa 2017-18)

 Summit Sierra (Seattle | Grade 9-10, 11*)

 Summit Atlas (Seattle | Grade 6*, 9*)

 Summit Olympus (Tacoma | Grade 9-10, 11*)
Ang estudyante ay kasalukuyang naka-enroll sa (paaralan, siyudad):

IMPORMASYON NG MAGULANG/TAGAPANGALAGA
Magulang/Tagapangalaga 1 Pangalan:

Relasyon sa estudyante:

Tirahan - Nakatira ang estudyante dito:  Oo

 Hindi

Kalye
Lungsod

Telepono sa Tirahan: (

Estado

)

Zip Code

Cell phone: (

)

E-mail ng Magulang/Tagapangalaga:
Gustong Makontak sa:  E-mail  Text/Telepono
Magulang/Tagapangalaga 2 (opsyonal) Pangalan:
Tirahan - Nakatira ang estudyante dito:  Oo

Relasyon sa estudyante:

 Hindi

Kalye
Lungsod

Telepono sa Tirahan: (

Estado

)

Cell phone: (

E-mail ng Magulang/Tagapangalaga:
Gustong Makontak sa:  E-mail

Zip Code

 Text/Telepono

)

Hispanic o Latino/a ba ang estudyante?  Oo

 Hindi

Pumili ng hanggang 5 lahi/etnisidad kung saan ang estudyante ay nabibilang:
 Amerikanong Indiano o Katutubong Alaska
 Cambodian
 Hmong

 Intsik

 Hapon

 Asyanong Indiano

 Pilipino or Pilipinong Amerikano
 Korean

 Itim o Aprikanong Amerikano

 Guamanian  Hawaiian

 Laotian  Iba Pang Asyano  Iba Pang Isla sa Pasipiko

 Samoan  Tahitian  Vietnamese  Puti / Caucasian

Anong pangunahing wika ang ginagamit ng mga nakatatanda sa inyong bahay?
Nakatanggap ba ang iyong anak ng suporta (higit sa regular na klase) para matuto ng Ingles sa paaralan?  Oo

 Hindi

Nagkaroon ba ang estudyante ng Indibidwal na Plano sa Pag-aaral/Individualized Education Plan (IEP)?  Oo

 Hindi

Kung oo, magbigay ng dagdag na detalye katulad ng petsa kung kailan isinulat ang IEP, mga serbisyong natanggap, at
serbisyo ng eskwelahan:

Saan mo narinig ang tungkol sa Summit? Kung ito ay partikular na tao o partikular na lugar, pakilagay ang pangalan.

Prayoridad ng Lottery:
 Nakadalo/nakatapos ang kapatid mula sa paaralan sa Summit.
Pangalan ng kapatid:

Pangalan ng paaralan:


PAGTANGGAP NG IMPORMASYON
Sa pagpirma ng aplikasyon na ito, tinatanggap namin na lahat ng impormasyong ibinigay ay tama at ipinapahiwatig ang
aming makabuluhang interes sa pag-enroll sa Pampublikong Paaralan ng Summit. Bilang karagdagan, naiintindihan namin
na ang pagpasok sa Pampublikong Paaralan ng Summit ay base sa pagkakaroon ng bakante. Kung mahigit sa 100 na
aplikasyon ang nakumpleto at natanggap sa huling araw para sa bawat eskwelahan, magkakaroon ng palabunutan para
mapili kung sino ang pupuno sa bilang ng mga pwesto na nakatakda. Malalaman ang lagay ng enrolment sa pamamagitan
ng email o sulat na ipapadala ng Summit sa loob ng isang linggo matapos ang palabunutan. Bilang karagdagan, naiintidihan
namin na magbibigay ang Summit ng resibo sa aming pamilya matapos matanggap at maproseso ang aplikasyon. Kung
hindi kami nakatanggap ng resibo, responsibilidad ng aming pamilya na alamin kung tunay na natanggap ng Summit ang
aplikasyon.
Pirma ng Magulang / Tagapangalaga

Petsa _____/_____/_____

Dapat isumite ang aplikasyon sa paaralan ng Summit o kumpletuhin online. Tandaan na may kanya-kanyang
huling araw ng pagtanggap ng aplikasyon ang bawat paaralan. Makikita ito sa website
(http://www.summitps.org/enroll).

