Trường công Summit
ĐƠN XIN GHI DANH
Năm học đăng ký:  2016-17  2017-18
Với năm học bên trên, học sinh sẽ ở lớp  6  9  10  11
THÔNG TIN HỌC SINH
Họ (theo pháp luật):
Tên (theo pháp luật):
Tên đệm (theo pháp luật):
Ngày sinh (mm/dd/yyyy):

/

Giới tính:  Nam

/

 Nữ

Bạn nộp đơn vào trường nào? (*cho biết lớp mới trong năm 2017-18)
 Summit Sierra (Seattle | Khối lớp 9-10, 11*)

 Summit Atlas (Seattle | Khối lớp 6*, 9*)

 Summit Olympus (Tacoma | Khối lớp 9-10, 11*)
Học sinh hiện đã theo học tại (trường):
THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ
Tên Phụ huynh/Người giám hộ 1:

Quan hệ với học sinh:

Địa chỉ cư trú - Học sinh sống ở địa chỉ này:  Có

 Không

Đường
Thành phố

Bang

Điện thoại bàn. (gồm mã khu vực):

Mã Bưu điện

Di động. (gồm mã khu vực):

E-mail phụ huynh/Người giám hộ:
Ưu tiên liên hệ qua:  E-mail

 Text/Phone

Tên Phụ huynh/Người giám hộ 2:

Quan hệ với học sinh:

 Chung địa chỉ với Phụ huynh/Người giám hộ 1 (Nếu đúng, nhảy xuống phần điền số điện thoại ở dưới)
Địa chỉ cư trú - Học sinh sống ở địa chỉ này:  Có

 Không

Đường
Thành phố

Bang

Điện thoại bàn. (gồm mã khu vực):
E-mail phụ huynh/Người giám hộ:
Ưu tiên liên hệ qua:  E-mail

 Text/Phone

Mã Bưu điện

Di động. (gồm mã khu vực):

Học sinh có phải là người gốc Tây Ban Nha hay Mỹ La Tinh không:  Có

 Không

Vui lòng chọn tối đa 5 chủng tộc/sắc tộc để nhận diện học sinh là
 Người Mỹ da đỏ hoặc bản xứ Alaska  Người Châu Á gốc Ấn  Người Mỹ gốc Phi hay người Mỹ da đen
 Người Campuchia  Người Hoa  Người Phi Luật Tân hoặc Mỹ gốc Phi Luật Tân  Người đảo Guam
 Người Hawai  Người Hmong

 Người Nhật  Người Hàn Quốc  Người Lào  Gốc Châu Á khác

 Đảo trên Thái Bình Dương khác  Người Samoa  Người Tahiti  Người Việt Nam  Người da trắng

Ngôn ngữ chính của người lớn trong gia đình bạn là gì? ________________________
Con của bạn đã bao giờ nhận được hỗ trợ (ngoài các lớp học thông thường) để học tiếng Anh ở trường?  Có  Không

Học sinh đã từng có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân chưa (IEP)?  Có  Không
Nếu có, vui lòng cung cấp các thông tin bổ sung như ngày viết IEP, các dịch vụ đã nhận và trường có dịch vụ:

Bạn biết đến Summit như thế nào? Nếu đó là từ một người cụ thể hay một nơi cụ thể, vui lòng ghi rõ tên.

Các ưu tiên rút thăm:
 Anh chị em ruột đã tham gia/tốt nghiệp từ một trường Summit.
Tên của anh chị em ruột:

Tên trường:


XÁC NHẬN THÔNG TIN
Bằng việc ký vào đơn này, chúng tôi xác nhận rằng tất cả thông tin cung cấp là chính xác và cho thấy sự quan tâm thực sự
của chúng tôi trong việc ghi danh vào Trường Công Summit. Ngoài ra, chúng tôi hiểu rằng việc nhập học vào trường công
Summit là dựa trên các vị trí còn trống. Nếu mỗi trường có nhiều hơn 100 hồ sơ hợp lệ nhận được trước hạn chót, Trường
Công Summit sẽ tổ chức một cuộc rút thăm ngẫu nhiên để chọn vào vị trí trống. Trường Công Summit sẽ e-mail hoặc thông
báo bằng thư về tình trạng tuyển sinh cho các gia đình trong vòng một tuần sau khi rút thăm. Hơn nữa, chúng tôi hiểu rằng
khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, Trường Công Summit sẽ xuất một biên nhận cho gia đình; nếu chúng tôi không nhận được
biên nhận thì trách nhiệm của gia đình chúng tôi là xác định xem liệu trường công Summit đã thực sự nhận được đơn xin
chưa.
Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ

Ngày _____/_____/_____

Hồ sơ phải được nộp tại một trường Summit hoặc hoàn thành trực tuyến. Lưu ý rằng mỗi trường có thời hạn nộp
đơn xin riêng, có thể xem trên trang web (http://www.summitps.org/enroll).

