MẪU GHI DANH RÚT THĂM VÀO TRƯỜNG BRIDGE BOSTON: Năm học 2017-2018
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI: Học sinh Trường Đặc cách Bridge Boston phát triển trong một cộng đồng trường công lập K1-8 đầy thử thách, thú vị
và hội nhập đề cao giá trị các mối quan hệ hợp tác với gia đình và tập trung phát triển học sinh toàn diện. Học sinh của chúng tôi sẽ phát triển các
kỹ năng cần thiết để vượt trội trong học tập ở các trường trung học nghiêm ngặt, khai phá tiềm năng của mỗi em và tự các em xem chính bản thân
mình như nhà tạo lập tương lai của chính mình. Qua chương trình tự phục vụ, Trường Đặc cách Bridge Boston làm việc để xóa bỏ những trở ngại về
sức khỏe và xã hội cản trở việc học tập của học sinh.

Nộp đơn trong 2 bước rất đơn giản:
1. Hoàn thành mẫu đơn này.
2. Gửi thư, fax hoặc trao tận tay mẫu đơn này đến:
Bridge Boston Charter School
2 McLellan St., Dorchester, MA 02121
hoặc Fax: 617-674-0861

Xin lưu ý:
1. Hạn chóp nộp đơn là Ngày 3 tháng 3 năm 2017.
Chương trình rút thăm công khai sẽ được tổ chức
vào giữa tháng 3 tại trường của chúng tôi.
2. Vui lòng gọi 857-229-1601 hoặc gửi email
enrollment@bridgebostoncs.org nếu quý vị có câu hỏi.

THÔNG TIN HỌC SINH
_________________________________________________________________________________________________________________

Tên họ

Tên đệm

Họ

_________________________________________________________________________________________________________

Ngày sinh

Giới tính

Lớp hiện tại (2016-2017)

_________________________________________________________________________________________________________________
Địa chỉ
Thành phố
Bang
Mã ZIP
Anh/chị/em ruột hiện đã ghi danh ________________________

Anh/chị/em ruột cũng nộp đơn _____________________________

Lớp của con của quý vị cho tháng 9/2017 (mùa thu tới):
□ K1 (ngày sinh phải trong khoảng 9/2/2012 đến 9/1/2013)
□ K2 (ngày sinh phải trong khoảng 9/2/2011 đến 9/1/2012)
□ Lớp 1 (ngày sinh phải trong khoảng 9/2/2010 đến 9/1/2011)
□ Lớp 2 (ngày sinh phải trong khoảng 9/2/2009 đến 9/1/2010)
□ Lớp 3 (ngày sinh phải trong khoảng 9/2/2008 đến 9/1/2009)
□

Lớp 4 (ngày sinh phải trong khoảng 9/2/2007 đến 9/1/2008)

□

Lớp 5 (ngày sinh phải trong khoảng 9/2/2006 đến 9/1/2007)

□

Lớp 6 (ngày sinh phải trong khoảng 9/2/2005 đến 9/1/2006)

Trong năm học 2017-2018, chúng tôi sẽ có các lớp
K1, K2, lớp 1, 2, 3, 4, 5 và lớp 6.
Chúng tôi sẽ bổ sung thêm một lớp mỗi năm cho
đến khi chúng tôi đạt được quy mô đầy đủ của
mình từ K1 đến lớp 8 vào năm học 2019-2020.
K1 là lớp đầu vào chính của chúng tôi.

THÔNG TIN PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ
Tên _____________________________________________________________________________________________________________
Điện thoại ____________________________________________ Điện thoại 2 ________________________________________________
Email ___________________________________________________ Mối quan hệ với học sinh___________________________________
Chúng tôi muốn có thể liên lạc được với quý vị ngay cả khi quý vị chuyển nhà hoặc thay đổi số điện thoại và thậm chí nếu chúng
tôi không thể cung cấp cho con em của quý vị một suất học tại trường trong 4 năm. Vui lòng cung cấp tên và số điện thoại của
một hoặc nhiều người sau: cơ quan/chủ lao động, người thân, bác sỹ, hàng xóm, nhân viên xã hội hoặc đại lý giới thiệu.
Thông tin liên hệ cố định:__________________________________________________________________________________________

BRIDGE BOSTON CHÀO ĐÓN TẤT CẢ CÁC EM là cư dân của Boston, chỉ chấp nhận học sinh qua chương trình rút thăm công khai và không phân biệt đối xử dựa trên
tuổi tác, màu da, khuyết tật, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, nhận thực giới tính hoặc khuynh hướng giới tính. Các câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan
đến sự tuân thủ của trường Bridge Boston với Tiêu đề IX (Title IX) và các quyền công dân khác có thể gửi tới Giám đốc Dịch vụ Học sinh, 2 McLellan Street, Dorchester,
MA 02121, điện thoại: 857-229-1601. Anh/chị/em ruột của học sinh hiện tại và cư dân Boston sẽ được ưu tiên trong chương trình rút thăm của chúng tôi.
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