Los Amigos High School
Senior Contract
2018-2019
Expectations and responsibilities during my senior year are as follow:



I will attend school regularly.
I will conduct myself in an appropriate manner while in class, on campus or school events.

I, _________________________________ understand that as a senior at Los Amigos High School I’m
expected to follow all school rules. If I fail to adhere to the school rules and regulations I will be
held accountable for my actions. Consequences include but are not limited to not being allowed to
participate in any school events including prom and graduation ceremony.
Excessive referrals and truancies may/will result in disciplinary actions. Your disciplinary file will
be reviewed before any senior activity.
Student Signature ______________________________________________________________
Student ID# ______________________________________
Parent Signature _______________________________________________________________

Los Amigos High School
Contrato para estudiantes del doceavo grado
2018-2019
Las expectativas y responsabilidades durante mi doceavo grado son
las siguientes:



Asistiré a la escuela con regularidad.
Me conduciré de una manera apropiada cuando esté en clase,
en el plantel escolar, o en eventos escolares.

Yo, estudiante del doceavo grado en la escuela Los Amigos, entiendo
que como tal, se espera que yo siga las reglas escolares. Si fayo en
adherirme a las reglas y regulaciones escolares, se me hará
responsable de mis acciones. Las consecuencias incluyen, y no estan
limitadas, a restringirme la participación de cualquier evento,
incluyendo el “Prom” o la ceremonia de graduación.
Las remisiones excesivas y las ausencias injustificadas pueden
resultar en una acción disciplinaria. El archivo disciplinario sera
revisado antes de cualquier actividad especial para los estudiantes
del doceavo grado.

TRƯỜNG TRUNG HỌC LOS AMIGOS
BẢN HỢP ĐỒNG CHO HỌC SINH LỚP 12
2018-2019
Những triển vọng và trách nhiệm trong năm học lớp 12 của tôi là:



Tôi sẽ đi học đều đặn
Tôi sẽ có những hành vi đúng đắn trong lớp học, trong trường,
hoặc các buổi lễ của nhà trường.

Tôi, hiểu rằng là một học sinh lớp 12 của trường Trung Học Los
Amigos, tôi phải tuân theo các luật lệ của trường học. Nếu tôi không
tuân theo những luật lệ của trường, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho
những hành động của tôi.
Những hậu quả bao gồm nhưng không giới hạn tới là không được cho
phép tham gia bất kỳ các buổi lễ của nhà trường bao gồm buổi tiệc
cho học sinh lớp 12, và buổi lễ tốt nghiệp trung học.
Có nhiều lần bị phạt và phải lên văn phòng Ban Giám Hiệu hoặc nhiều
lần trốn học sẽ đem đến hậu quả là bị kỷ luật. Hồ sơ bị kỷ luật của học
sinh sẽ bị đưa ra phê bình trước bất kỳ buổi sinh hoạt nào của các học
sinh lớp 12.

Firma del estudiante: ____________________________________
Học sinh ký tên: _________________________________________

# de ID: ____________________________
Firma del padre: ________________________________________

Số ID của học sinh: ______________________________
Phụ Huynh ký tên: ________________________________________

