TRƯỜNG QUẬN VALLE LINDO
2019-2020 ĐƠN XIN HỌC CỦA KHU HỌC CHÁNH THEO SỞ THÍCHXIN VIẾT CHỮ IN
ĐƠN XIN CHO:
1.) ___________________________________________________________________________________________________
Tên
Tên đệm
Họ
Lớp học sẽ vào năm tới (2019-2020): _______ Ngày sinh: (tháng / ngày / năm) ____________________________________
2.) ____________________________________________________________________________________________________
Tên
Tên đệm
Họ
Lớp học sẽ vào năm tới (2019-2020): _______ Ngày sinh: (tháng / ngày / năm) ____________________________________
3.) ____________________________________________________________________________________________________
Tên
Tên đệm
Họ
Lớp học sẽ vào năm tới (2019-2020): _______ Ngày sinh: (tháng / ngày / năm) _____________________________________
4.) ____________________________________________________________________________________________________
Tên
Tên đệm
Họ
Lớp học sẽ vào năm tới (2019-2020): _______ Ngày sinh (tháng / ngày / năm) _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Địa chỉ nhà riêng của học sinh trên (số và đường bao gồm đơn vị / apt #)
_______________________________________________________________________________________________________
Thành phố
Zip Code
Số điện thoại của phụ huynh / người giám hộ

CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH / CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ CHỨNG NHẬN THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP LÀ
ĐÚNG, CHÍNH XÁC & ĐẦY ĐỦ.
___________________________________________
XIN IN TÊN VÀ HỌ

___________________________________________
CHỮ KÝ
___________________________________________
NGÀY

XIN LƯU Ý: Đây chỉ là một yêu cầu. Hội đồng Quản trị của Khu Học chánh có trách nhiệm xác định số lần chuyển trường mà khu học
chánh sẵn sàng chấp nhận và đảm bảo rằng học sinh được nhận vào được lựa chọn thông qua một tiến trình ngẫu nhiên, không
thiên vị. Sự nhận học vào trường tùy theo số hạn chỗ, và có thể được thay đổi bởi học khu cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2019.
Học khu không bắt buộc phải nhận học sinh vào một trường hay chương trình cụ thể. Không có sự đảm bảo nào đối với bất kỳ sự
phân công nào của trường.

XIN VUI LÒNG NỘP ĐƠN HÔM NAY
Các đ ơn xin phải đ ược nhận vào đ úng hạn chót
30 tháng 12 nă m 2018

