Open Enrollment/Magnet School Application 2016-2017 School Year - Vietnamese

Ghi danh / ứng dụng trường Chuyên (Mẫu Đơn) cho Niên Khóa 2016‐2017
Tucson Unified School District / Dịch vụ Cộng đồng
Để đủ điều kiện để lựa chọn vòng đầu tiên , bạn phải nộp đơn hoặc ghi danh từ 11 tháng 9 đến 4 tháng Giêng 2016
*** Nếu là một học sinh mới của TUSD, khi ghi danh cần có một bản sao giấy khai sinh kèm theo . ***
1.
2.
3.
4.

5.

Phụ huynh học sinh ở ngoài Huyện phải tự cung cấp giao thông vận tải ( đưa đón ) của mình.
Cha mẹ có trách nhiệm vận chuyển ( đưa đón ) các học sinh ghi danh trừ khi học sinh đáp ứng đủ điều kiện hướng dẫn cho các trường học tập trung
chủng tộc. Xin vui lòng xem www.tusd1.org/schoolchoice cho biết thêm thông tin
Giao thông vận tải được cung cấp cho học sinh Chuyên trong huyện theo hướng dẫn của EEA Chính sách của Hội đồng quản trị. * * Tiểu học và K‐8
học sinh ở những khu vực hơn 1,5 dặm từ trường; học sinh trung học cấp 2 hoặc cấp 3 và xa hơn 2,5 dặm từ trường..
Gửi một ứng dụng ( mẫu đơn ) riêng biệt cho mỗi học sinh.

Một kế hoạch Chuyên ở Quận đang được phát triển cho TUSD. Phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo ngay lập tức nếu các
tác động kế hoạch cho sự lựa chọn của các trường /và các chương trình Chuyên ..

6.

Thông báo của bộ phận Chuyên / Việc ghi danh sẽ được gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ. Đó là trách nhiệm của bạn và phụ huynh / người giám hộ để đảm
bảo rằng chúng tôi đã có địa chỉ gửi thư đúng của bạn.
Tên Học Sinh (Xin vui lòng ghi tên của bạn chính xác như trong khai sinh của bạn )

Họ trên pháp lý

Họ trên pháp lý
Giới tính
Nữ
Nam

Số ghi danh

Tên lót :

Ngày sinh

Nơi sinh

Tiểu ban ( Hoa Kỳ )

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Quốc gia khác

Thông tin của Phụ Huynh/Người giám hộ
Tên:

Nhân viên của TUSD
Không

Có

Thẻ nhân viên

Nếu có , ở đâu :

Địa chỉ nơi thường trú:

Lô số

Thành phố

Mã số vùng

Địa chỉ hộp thư

Lô số

Thành phố

Mã số vùng

Thư điện tử:

Điện thoại Nhà:

ĐT di động

Nơi làm việc:

Giáo dục đặc biệt hoặc GATE

Học sinh đã được học trong chương trình giáo dục đặc biệt hoặc chương trình GATE?
Có
Không
Có
Không
Học sinh đã được xác định cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc một khu học chánh hoặc cơ quan địa phương
Phương sách
GATE
Ngôn Ngữ
Vật lý /Nghề nghiệp trị liệu
Nếu có, kiểm tra tất cả các dịch vụ nhận được:
Ngôn ngữ

Trường hiện tại /Mầm non

Ngôn ngữ chính được sử dụng trong nhà

Học sinh hiện nay đang tham gia hoặc đã
tham dự cuối cùng:
____________________________________
Công cộng
Cá nhân
Đặc
quyền

Ngôn ngữ của học sinh ?............
Ngôn ngữ thường nói của học sinh?...
Ngôn ngữ mà học sinh iêu cầu đẩu tiên? ……..

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha

Khác
Khác
Khác

______
______
______

Chủng tộc / Dân tộc

1. 1 Dân tộc
Là học sing Tây
Ban Nha / La
tinh?
Có
không
Lựa chọn trường

2.

Chủng tộc (kiểm tra tất cả những gì áp dụng)
Mỹ da Đỏx / Alaskan Bản địa
Da đen / Mỹ gốc phi
Bản địa Hawaiian / Đảo Thái bình dương

Chọn lớp cho niên khóa 2016 n‐17 (chọn 1)
Hãy ghi lại 3 trường mà bạn đã chọn:
Tên trường

K

1

3. Nguồn gốc /Bản sắc dân tộc (chọn một)

Châu á
Da trắng

2

3

American Indian / Alaskan Bản địa
Da đen / Mỹ gốc phi
Bản đại Hawaiian / Đảo Thái bình dương
Đa chủng tộc
4

5

6

7

CHOLLA, PALO VERDE, PUEBLO,
AND TUCSON HIGH ONLY:
Phải ghi tên chọn trong hai trường
trung học hoặc chọn trường Chuyên

Lựa chọn 1

Ghi danh

Chuyên

Lựa chọn 2

Ghi danh

Chuyên

Lựa chọn 3

Ghi danh

Chuyên

8

9

10

Châu á
Ban Nha / La tinh?
Da trắng

11

12

CHOLLA AND TUCSON HIGH ONLY:
Các trường trung học có nhiều hơn một
chương trình Chuyên . Xin cho biết đó là
chương trình Chuyên mà bạn đang áp dụng

Chữ ký Phụ Huynh / Giám hộ hợp pháp _____________________________________ Ngày _________________
JFB-E1VI
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Tên học sinh :
Thông tin của anh chị em ruột
A. Liệt kê tất cả anh chị em đang học ở trường (s), bạn đang nộp đơn xin và / hoặc anh chị em, những người đã hoàn tất ghi danh / ứng dụng Chuyên
và bạn muốn họ được xếp cạnh nhau. Trình ứng dụng riêng biệt cho mỗi anh chị em.

Tên anh chị em

Ngày sinh

Trường hiện tại

Grade 2016‐17

Các trường Tiểu học Chuyên

Ghi danh các trường Tiểu học (K‐5 trừ khi có ghi chú)

Bonillas ‐ Học truyền thống: học nâng cao, bài tập
ở nhà/hợp đồng học thuật
Borton – 21C, hệ thống tư duy :
Tin nhắn của bạn / theo dự án
Carrillo ‐ Truyền thông và Nghệ thuật Sáng tạo:
Công nghệ, thị giác và nghệ thuật biểu diễn
Davis Chương trình Immersion hai ngôn ngữ tiếng
Tây Ban Nha: Ngôn ngữ và văn hóa đa dạng
Drachman (K‐6) – Montessori: Đa dạng tuổi,
thực hành, kế hoạch học tập cá nhân,
Chương trình kéo dài ngày
Holladay – 21C, Mỹ thuật và Nghệ thuật biểu diễn:
Phát triển học bổng, Hội họa và người biểu
diễn cho tương lai
Ochoa – 21C Cộng đồng: Reggio nhấn mạnh sự tò
mò tự nhiên
Robison – 21C IB Những năm đầu: trường thế giới
tạo ra những công dân có trách nhiệm trên
toàn cầu
Tully – GATE toàn trường (năng khiếu)

Banks ‐ Chủ động Màu xanh lá cây
Blenman ‐ Nghiên cứu tiêu đề quốc tế
Bloom ‐ OMA, Guitar, Song ngữ, Phước
Lành trong một ba lô
Borman ‐ DMAFB
Cavett ‐ 21C, Mầm non
Collier – Nghệ thuật phụ huynh, Trước /
Sau chương trình học, cấu trúc chơi
Cragin – 21C, Lấy cảm hứng từ mỹ thuật ,
nghệ thuật biểu diễn ở Juilliard
Davidson ‐ – Mầm non , sau chương trình
học
Dunham – /Trước / sau chương trình học
Erickson ‐ – Mầm non , Sau chương trình
học
Ford ‐ OMA
Fruchthendler – OMA, Ben’s Bells
Gale Mầm non , Sau chương trình học
Grijalva‐21 C, Song ngữ , chương trình
tiếng Tây Ban Nha cho người lớn

Bộ Chuyên K‐8

Ghi danh các trường K 8

Booth‐Fickett – Toán/Khoa học – Toán nâng cao và
khoa học chuyên sâu
Roskruge (K‐8) – 21C, Song ngữ: Học Tiếng Tây
Ban Nha
Safford – 21C, , Trường IB thế giới : Tạo cho người
dân có trách nhiệm toàn cầu

Dietz ‐ 21C
Hollinger – Song ngữ 50:50 theo cách Tây Ban Nha
Lawrence (3‐8) ‐ 21C
Mary B. McCorkle – Mạng công nghệ mới, dự án dựa trên,
song ngữ tiếng Tay Ban Nha
Miles ELC ‐ Pre‐K, ASL Các lớp học đa dạng tuổi

Morgan Maxwell ‐ 21C
Pueblo Gardens ‐ Trung tâm cộng đồng
Roberts/Naylor – K‐8
Robins ‐ 21C
Rose ‐ Lãnh đạo, A + Trường học, mầm non

Các trường trung học Chuyên (6‐8)

Ghi danh các trường trung học (6‐8)

Thay thế các trường / chương trình cho
lượng yêu cầu

Dodge Học truyền thống : nâng cao, bài tập ở nhà
/ định ước học tập
Mansfeld – 21C, STEM : Kỹ sư tương lai ‐ Khoa
học ,Công nghệ , Kỹ thuật , Toán
Utterback Mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn : Phát
triểnhọc bổng , nghệ thuật và biểu diễn cho
tương lai

Doolen ‐ 21C, ,Chương trình tị nạn
Gridley ‐ hệ thống tư duy
Magee ‐ Odyssey of the Mind, GATE (Gifted) ) Các lớp cốt lõi
Pistor Song ngữ, Song ngữ GATE (Gifted)
Secrist ‐ AVID‐Advanced Learning
Vail – Phần thưởng Odyssey
Valencia ‐ AVID, Mariachi, Lớp họcnhạc cụ gõ

Agave – học trực tuyến
Core Plus – Khép kín lớp 6
Grad Link‐ Trực tuyến phục hồi tín dụng Labs tại Palo
Verde, Pueblo, và Tucson High
Project MORE Alternative ‐ 11 & 12 lớp pha trộn nền tảng
học tập và phục hồi tín dụngTAP ‐ Chương trình thiếu
niên mang thai

Các trường trung học cấp 3 Chuyên

Ghi danh các trường trung học cấp 3 (9‐12)

Cholla ‐ trường làm việc: đại học nâng cao
Cholla – luật nghiên cứu liên quan: Luật liên quan
đến nghề nghiệp
Palo Verde – STEAM Khoa học , công nghệ, Kỹ
thuật , Nghệ thuật , Toán
Pueblo ‐ Nghệ thuật truyền thông
Tucson High ‐ – Nghệ thuật : Mỹ thuật và nghệ
thuật biểu diễn
Tucson High – Khoa học tự nhiên : Đời sống , Y
sinh học , Sinh thái & Khoa học vật lý

Catalina ‐ Nghệ thuật ẩm thực , Xây dựng , guitar
Cholla ‐ 21C, AVID, Tiếng Ả Rập, Auto, Mỹ thuật, Đức, Dược, Tây Ban Nha
Palo Verde ‐ 21C, Tiếp Truyền Thông công nghệ, soạn thảo, Kỹ thuật
Pueblo ‐ 21C, Máy nổ, công nghệ sinh học, song ngữ, phim, nghệ thuật đồ họa, Guitar, thông tin, Hình ảnh , Piano Rincon
‐ College Prep,máy nổ, thiết kế thời trang,Khoa học cháy, Pháp
Sabino ‐ Nông nghiệp, Kỹ thuật, tiếng Pháp, Guitar, Hàn Quốc, Nga, Thiết kế trang mạng
Sahuaro – AP nâng cao , máy nổ, thông tin Thể thao , Nghệ thuật nấu ăn, Kỹ thuật, tiếng Pháp, thông tin, hình ảnh , Tây
Ban Nha, thông tin Thể thao
Santa Rita ‐ 21C, Máy nổ, Xây dựng, nghệ thuật ẩm thực, Pháp
Tucson ‐ 21C, ASL, Ast Thiên văn học, Gốm sứ, nghệ thuật khiêu vũ, khiêu vũ, Phim / Quyền, Pháp, Máy móc, Sinh học
biển, thông tin, trống, phát âm, hàn

21C = 21st Century Extracurricular Activities

Henry ‐ Chủ động Màu xanh lá cây
Trước / sau chương trình học
Howell ‐OMAGold, Trường
Garden,đươc tốt nghiệp, Ben's bells
Hudlow Trường chất lượng Glasser ,
hành vi tích cực của cộng đồng
Hughes ‐ Dự án dựa trên học tập, cờ
vua, sau chương trình học tập,
PEJohnson (K‐2) ‐ 21C
Kellond ‐ OMA Gold, Bens Bells
Lineweaver ‐ OMA Gold, Bens Bells
Lynn/Urquides – Ben’s Bells, PCC
Chương trình mầm non
Maldonado – Mầm non, OMA, Ben’s
Bells

Manzo – Vường cộng đồng , sinh thái
học / màu xanh , dự án dựa trên
Marshall – OMA, , sau chương trình
học
Miller ‐ 21C, OMA Gold, Ben’s Bells
Mission View ‐ 21C, song ngữ 50:50
tiếng Tây Ban Nha

Myers/Ganoung – OMA, Mỹ thuật
Oyama – KIDCO, Good Citizenship
Sewell Trước n/ sau chương trình
học, OMA
Soleng Tom Mầm non , STEP
chương trình phong phú
Steele Trước /Sau chương trình
học
Tolson ‐ KidCo, câu lạc bộ Garden
Van Buskirk ‐ 21C, OMA Song ngữ
tiếng Tây Ban Nha
Vesey ‐ 21C, OMA
Warren ‐ 21C, STEM, OMA, Hướng
dẫn
Wheeler ‐ OMA, , bước hai ,mầm
non
White ‐ 21C, Song ngữ tiếng Tây
Ban Nha
Whitmore Dựa vào cộng đồng
Wright ‐ STEM

OMA = Opening the Mind through Arts

*** Áp dụng thời gian đóng dấu cho tiến trình ngay khi đến tại văn phòng dịch vụ ngay sau đó ***
Mail or deliver application to:
School Community Services
1010 E Tenth St., Building B
P.O. Box 40400 Tucson, AZ 85717
JFB-E1VI

Email application to:

Deliver to a TUSD Family Center

SCS@tusd1.org

Duffy – 655 N Magnolia Ave
th
Wakefield – 101 W 44 Street
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