Chọn Trường Vòng 2: 2017-18
Ngày 20 tháng Ba, 2017 đến ngày 31 tháng Tám, 2017

Số ID của học sinh DPS:

1. Thông Tin về Học Sinh
Họ tên Học sinh

Họ
Tên
Địa chỉ Nhà chính của Học sinh (địa chỉ sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp trường học cho học sinh):

Đường phố
Ngày sinh: (Tháng/ngày/năm)
/
/

Số Căn hộ

Tên đệm

Nam
Nữ

Không có Tên đệm

Thành phố
Tuổi hiện tại:

Tiểu bang
Số Zip
Cấp lớp Hiện tại:

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Học sinh hiện đang theo học ở đâu? Tên trường DPS: _______________________________________________

Cấp lớp Hiện tại: ____________

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

 Con tôi chỉ nói tiếng Anh
 Con tôi nói tiếng Tây ban nha và tôi muốn con tôi được dạy bằng tiếng Tây ban nha trong khi học nghe, nói, đọc, và viết bằng tiếng Anh (“ELA-S”)
 Con tôi nói ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh và tôi muốn con tôi được dạy bằng tiếng Anh trong khi học nghe, nói, đọc, và viết bằng tiếng Anh (“ELA-E")
GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
Học sinh này có Kế hoạch Học tập Cá nhân (IEP) không? Có Không
Học sinh có Kế Hoạch 504 hoặc bản IEP có thể được nhận vào học tại các trường có các chương trình, dịch vụ và/hoặc phương tiện trợ giúp đặc biệt đã nêu trong bản kế hoạch
của học sinh đó.của học sinh đó.

2. CẤP LỚP TRONG NĂM 2017-18 Vui lòng chọn cấp lớp mà quý vị nộp đơn:
Lớp 1 Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

3. Trường học Ưu tiên Vui lòng ghi tên trường mà quý vị muốn con em mình theo học.
Tên trường:

4. Thông Tin Liên Lạc Phụ Huynh/Người Giám Hộ
Họ Tên của Cha (mẹ)/người giám hộ Thứ nhất

Mối liên hệ với Học sinh

Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ người ghi trên

 Đầu tiên Thứ hai

Số Điện thoại Liên lạc Chính:
Số Điện thoại Liên lạc khác:

Nhà Di động Nơi làm việc
Nhà Di động Nơi làm việc

Có phải là Người Giám hộ Hợp pháp không?
Phải
Không
E-mail

Địa chỉ nhà của Phụ huynh/Người Giám hộ, nếu khác địa chỉ nhà của học sinh:
Đường phố

Số Căn hộ

Thành phố

5. Giấy Cho Phép của Phụ huynh

Tiểu bang

Số Zip

Phải có chữ ký của Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp để giải quyết mẫu đơn

Chọn Trường này.

Tôi hiểu rằng Khi ký tên vào Mẫu đơn Chọn Trường Vòng 2 này, tôi đồng ý tuân theo thủ tục Chọn Trường; xác nhận mọi thông tin trong đơn này là chính xác theo sự
hiểu biết nhất của tôi; hiểu là đơn yêu cầu trường Vòng 2 sẽ được phê chuẩn dựa trên chỗ trống sẵn có; và hiểu rằng DPS có quyền xác minh thông tin trong đơn nộp,
và trường ấn định cho con tôi sẽ không được bảo đảm nếu nội dung khai báo không được xác nhận là chính xác. Ngoài ra, tôi hiểu rằng nếu con tôi không hội đủ điều
kiện tham gia một chương trình nào đó, cháu sẽ không được ghi danh vào chương trình đó, ngay cả khi tôi đã ghi trường/chương trình đó trong mẫu đơn này; hiểu
rằng có thể không có phương tiện chuyên chở cho các trường hợp sắp xếp trường theo thủ tục Chọn Trường; và hiểu rằng nếu đơn xin này được chấp thuận, "chỗ"
dành cho con tôi ở trường hiện tại hoặc trường thuộc phạm vi khu phố của cháu sẽ bị hủy bỏ, kể cả chỗ mà cháu có thể đã nhận được trong Vòng 1.
Họ Tên của Phụ huynh/Người Giám Hộ (vui lòng viết bằng chữ in): ___________________________________
Chữ ký của Phụ huynh/Người Giám hộ: _________________________________________________________

SCHOOL USE ONLY (CHỈ DÀNH CHO TRƯỜNG SỬ DỤNG):
Is the applicant qualified or applying for any of the following (check all that apply):
Received by: Office Staff

District Staff

ACCEPT

Student has IEP

Ngày: _____________

WAITLIST
Retained (repeating grade)

ELA-E

ELA-S

Print Name: ________________________________________________________School #_______________

Date received: ___________________ Date Scanned to OCES: __________________

Copy given to parent/guardian

 Address verified in IC

Văn phòng Dịch vụ Chọn Trường và Ghi danh  720-423-3493  schoolchoice.dpsk12.org

