ĐƠN ĐĂNG KÝ TRƯỜNG EEU CỦA NHA HỌC CHÁNH SEATTLE CHO
NĂM HỌC 2021-22

Trường EEU của Nha Học Chánh Seattle sẽ được sắp xếp dựa vào chỗ trống. Nộp mẫu đơn này không đảm bảo là sẽ được trường mình
chọn. Xin vui lòng xem lại bảng Linked School Charts vì một số chương trình hoặc các dịch vụ hỗ trợ có thể không có cung cấp tại trường
quý vị muốn. Các học sinh mới cần phải ghi danh trước trên trang web Admissions trước khi tham gia vào Thời Hạn Đăng Ký Toàn Bộ
(Open Enrollment). *Đơn này chỉ được sử dụng cho những học sinh Pre-K và Mẫu Giáo mà đủ điều kiện để đăng ký cho trường EEU
như sự lựa chọn duy nhất.

Đie� u kiện cho EEU

• Học sinh phải ít nhất 3 tuổi vào thời điểm nộp đơn với IEP hiện tại (Chương trình Giáo dục Cá nhân).
• Những học sinh PreK của SPS với IEP trong Chương trình Giáo dục Đặc biệt của Developmental Preschool hoặc SPP plus.
• Những học sinh PreK chuyển lên lớp mẫu giáo cho Chương trình Giáo dục Đặc biệt Access, Focus, SEL, hoặc Distinct.

Thông tin ve� học sinh

Họ: _________________________________ Tên: _____________________________ Tên Lót: __________________________
Địa Chỉ Nhà: ______________________________________________________________________________________________
Lớp cho năm học 2021-22: ___________ Số thẻ Học Sinh hoặc Ngày Sinh (tháng/ngày/năm): ________________________________
Địa chỉ Email của Phụ Huynh: _____________________________________ Số điện thoại: __________________________________

Chương trı̀nh
EEU Pre-K

EEU K (*tất cả học sinh mẫu giáo mà đăng ký nhiều trường khác nhau, xin dùng mẫu đơn chọn trường chung)

Xe� p theo diện cho EEU

Nếu có nhiều học sinh đăng ký hơn số chỗ dành cho trường cụ thể và khối lớp, thì các diện sau đây sẽ áp dụng: 1) anh chị em,
2) bóc thăm. Các diện chỉ áp dụng cho những đơn được nhận trong Thời Hạn Đăng Ký Toàn Bộ (Ngày 1 tháng Hai – Ngày 26). Các
đơn đăng ký trễ hạn được chấp nhận cho đến ngày 31 tháng Năm và sẽ được cứu xét theo thứ tự.
Tôi có một đứa con khác sẽ học chương trình EEU trong năm học 2021-2022 và đã cho biết thông tin của chúng dưới đây (nếu
không có thì bỏ qua).
Tên anh chị em: _______________________________________

Số thẻ Học Sinh hoặc Ngày Sinh : ________________

Thông báo

Vào cuối tháng Tư 2021, những gia đình đã được nhận vào trường lựa chọn sẽ được văn phòng Admissions thông báo qua email. Gia
đình có thể kiểm tra thông tin về danh sách chờ qua School Assignment Look Up Tool trên mạng sau khi kết qủa được đăng. Mọi thắc
mắc có thể gửi đến preschool@seattleschools.org.

Phụ Huynh/Giám Hộ ký tên: _____________________________________________ Ngày: ____________________________________

Chı̉ cho văn phòng Admissions dùng

Người nhận: _________________________________________ Ngày đóng mộc: ___________________

