ĐƠN ĐĂNG KÝ TRƯỜNG CỦA NHA HỌC CHÁNH SEATTLE
CHO NĂM HỌC 2018-19
Các trường lựa chọn của Nha Học Chánh Seattle sẽ được sắp xếp dựa vào chỗ trống. Hoàn tất mẫu đơn này không bảo đảm là sẽ được
trường mình chọn. Một số chương trình và /hoặc các dịch vụ đặc biệt có thể không được cung cấp tại trường theo ý của quí vị - danh
sách về các chương trình được cung cấp và địa điểm sẵn sàng có trên mạng tại www.seattleschools.org/admissions/school_finder. Học
sinh mới cần phải đăng ký trên mạng của website www.seattleschools.org/admissions cho trường chỉ định trước khi nộp đơn
để chọn trường khác. Học sinh không thường trú và học sinh chưa tới tuổi nhập mẫu giáo không thể tham gia vào Thời Hạn
Đăng Ký Toàn Bộ, Open Enrollment.

Tên Học Sinh: _____________________________________________________________________________________
Họ

Tên

Tên Lót

Địa Chỉ Cư Ngụ: ___________________________________________________________________________________
Đường

Khu Bưu Chính

Số Phòng

Lớp cho năm học 2018-19: ______________ Số thẻ Học Sinh hoặc Ngày Sinh: _______________________________
*Diện anh chị em, nếu áp dụng: (Để được cứu xét theo diện anh chị em: A. Ít nhất phải có một chị em lớn hiện đang học ở trường lựa
chọn cho năm học 2017–18 và 2018–19; B. Mẫu đơn đăng ký chọn trường này phải được nhận trong Thời Hạn Đăng Ký Toàn Bộ, từ
ngày 5 tháng Hai đến ngày 16 tháng Hai năm 2018.)

Tên của anh chị em: ___________________________________Số thẻ Học Sinh hoặc Ngày Sinh: ________________
☐ Giữ anh chị em cùng trường (đánh dấu vào Ô này): Tôi muốn giữ các con em tôi cùng một trường. Con em tôi sẽ không
nhận được trường lựa chọn, trừ khi có chỗ cho các con em tôi.

Liệt kê trường muốn đăng ký:
Lựa
chọn

Tên Trường

Chương Trình

1
2
3
4
5
☐ Con em tôi là một người thông thạo tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Nhật và đăng ký cho chương trình song ngữ của trường John
Stanford hoặc McDonald International. Tôi hiểu rằng kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ sẽ cần cho lớp Mẫu Giáo và lớp 1 trước
khi được sắp xếp nhưng lớp 2-5 chỉ dành cho việc thừa nhận. Tôi hiểu rằng con em tôi sẽ không bảo đảm được sắp xếp theo ngôn ngữ
của con em mình trừ khi đã được đánh giá thành thạo.

*Chương Trình Học Nâng Cấp (HCC) và chương trình song ngữ vẫn cần nộp đơn này để được xếp vào chương trình tại
trường chỉ định trong Thời Hạn Đăng Ký Toàn Bộ (Ngày 5 tháng Hai – Ngày 16 tháng Hai, 2018).

Chữ ký của Phụ Huynh/Giám Hộ: ________________________________________

Ngày: _____________________

Chỉ cho văn phòng dùng
Ngày đóng mộc: ____________________________________________________

Người nhận: ________________

