ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỌN TRƯỜNG CỦA NHA HỌC CHÁNH SEATTLE
CHO NĂM HỌC 2021-22
Các trường lựa chọn 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 cho trường chỉ định trước trên trang web Admissions 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).

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): _____________________________

Liệt kê trường muo� n đăng ký

Tên Trường

Lựa chọn
1
2
3
4
5

Chương Trình

*Những học sinh mới đủ điều kiện cho Chương Trình Học Nâng Cấp (HCC) và những học sinh trong Chương Trình Song Ngữ (DLI)
được chuyển tiếp vẫn cần nộp đơn này trước hoặc vào ngày 31 tháng Năm để được xếp vào chương trình tại trường chỉ định. Mặc
dù Quý Vị chưa nhận được kết qủa về Chương Trình HCC, điều này không ngăn trở Quý Vị tham gia vào Thời Hạn Đăng Ký Trường
Toàn Bộ, ngày 1 tháng Hai đến ngày 31 tháng Nam, 2021.
Thông thạo tiếng Nhật hoặc tiếng Tây Ban Nha: Xin đánh dấu vào Ô này nếu quý vị là một người thông thạo tiếng Nhật hoặc
tiếng Tây Ban Nha, và đăng ký cho chương trình song ngữ của trường John Stanford hoặc trường McDonald International.

Anh chị em

Diện anh chị em: Nếu quý vị đăng ký diện anh chị em , xin cung cấp thông tin về anh chị em của học sinh dưới đây. Diện anh chị
em chỉ áp dụng khi A) có anh chị hiện đang học ở trường lựa chọn cho năm học này (2020–21) và sẽ tiếp tục học cho năm học tới
(2021–22), và B) Mẫu đơn đăng ký chọn trường này được nhận trong Thời Hạn Đăng Ký Toàn Bộ (Ngày 1 tháng Hai – Ngày 26).
Tên và họ của anh chị em: ______________________________

Số thẻa Học Sinh hoặc Ngày Sinh:____________________

Giữ anh chị em cùng trường: Đánh dấu vào Ô này nếu quý vị đăng ký nhiều hơn một học sinh cùng một trường.
Con em quý vị sẽ không được xếp vào trường lựa chọn trừ khi có chỗ cho tất cả các con em.

Tên và họ của anh chị em #1: ______________________________

Số thẻ Học Sinh hoặc Ngày Sinh: ____________________

Tên và họ của anh chị em #2: ______________________________

Số thẻ Học Sinh hoặc Ngày Sinh: ____________________

Con của Nhân viên SPS

Con của Nhân viên SPS: Đánh dấu vào Ô này nếu quý vị là nhân viên của SPS và đăng ký cho trường quý vị hiện đang làm việc.
Quý vị phải là nhân viên full-time mới được áp dụng. Xin vui lòng cung cấp thông tin dưới đây nếu áp dụng.

Tên và họ của nhân viên: __________________________________________ Số thẻ nhân viên: ____________________________

Thông tin của Phụ Huynh/Giám Hộ

Tên và họ của Phụ Huynh/Giám Hộ: ______________________________________ Liên lạc (E-mail): ___________________________

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

Chı̉ cho văn phòng Admissions dùng

Người nhận: _______________________________________ Ngày đóng mộc: _____________________

