
 

KIPP HEARTWOOD ACADEMY AND KIPP PRIZE PREPARATORY ACADEMY 

ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT  

ENROLLMENT APPLICATION 2014-2015 

1250 South King Road, San Jose, CA 95122  408.926.5477 (p)  408.926.5478 (f) 

 

  

1.  STUDENT INFO ( SINH VIÊN THÔNG TIN)         

Tôi đang áp dụng để (kiểm tra tất cả các áp dụng): ☐ KIPP gỗ học viện ☐KIPP giải thưởng học viện chuẩn bị 
 

Bạn đang áp dụng cho cả hai trường KIPP trong Alum Rock School District? ☐Vâng   ☐ Không 

Nếu có, hãy đánh dấu "1" cho sự lựa chọn của bạn 1 và "2" cho sự lựa chọn thứ 2 của bạn. Đây là chỉ cho mục đích 
thông tin và không phải là một đảm bảo rằng trẻ em của bạn sẽ được chấp nhận cho các trường học. 
____ KIPP Heartwood ____ KIPP Prize Preparatory 
 

Bạn cũng áp dụng cho KIPP Heritage Academy trong ngày Franklin – McKinley School District? ☐Vâng   ☐ Không 

Lưu ý: Bạn phải hoàn thành một ứng dụng riêng biệt cho KIPP Heritage Academy.  
  

Sinh viên đầu tiên là tên                                 Sinh viên là tên Đệm                      Sinh viên cuối cùng tên 

 
 

Lớp học sinh                    là học sinh lớp 
phải vào năm tới ?          Trong ngày hôm nay? Của học sinh ngày sinh (tháng / ngày / năm)        giới tính của học sinh 

 
   
Đầy đủ tên của của học sinh hiện tại trường           Hãy khoanh tròn khu của bạn dưới đây: 
  Alum Rock Union    Franklin McKinley    Khác: 
 
 

2.   PARENT/GUARDIAN INFO( Phụ huynh/giám hộ thông tin )        

Phụ huynh/người giám hộ đầu tiên tên     Phụ huynh/người giám hộ cuối cùng tên         Mối quan hệ đến học sinh (ví dụ: Mẹ, Cha) 

 
 
Phụ huynh/người giám hộ đầu tiên tên    Phụ huynh/người giám hộ cuối cùng tên          Mối quan hệ đến học sinh (ví dụ: Mẹ, Cha) 

 
 
 

2.     CONTACT INFO(Thông tin liên lạc)     

Điện thoại di động                                     Số điện thoại nhà                                     Điện thoại làm việc/ngày 
 
 

Địa chỉ email là                                                                 cách tốt nhất để liên hệ với bạn là gì? 
 
 

Địa chỉ đường phố                                                   Apt #        Thành phố                                              ZIP mã 
 
 
 

Ngôn ngữ ưa thích (vui lòng vòng tròn): Tiếng Anh   Tiếng Tây Ban Nha      Việt Nam     Khác: 
 

3.    OTHER INFO (Thông tin khác)     

 
 
 
 
 
 

* Anh chị em được xác định chỉ bởi chia sẻ một sinh học phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp. 
 

Làm thế nào bạn biết đến chúng tôi?    
 
 

4.     AGREEMENT (Thỏa thuận )     

 
 
 
 
 
Phụ huynh/người giám hộ tên                                           CHỮ KÝ                                                            Ngay 
 

   

    / / ☐ Nữ              ☐Nam 

   

 ☐ Thư ☐Email ☐Cell ☐Home ☐Work/Day 

    

Tôi xin xác nhận rằng tất cả các câu trả lời cho trong ứng dụng này là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Tôi hiểu rằng nếu con 
tôi được chấp nhận bởi vì thông tin giả, con tôi là sự thừa nhận có thể đã bãi bỏ điều khoản. Tôi hiểu rằng gửi ứng dụng này không 
chắc chắn là những học sinh sẽ được chấp nhận. Tôi hiểu rằng thông tin liên lạc của tôi có thể chia sẻ cho tuyển mộ nỗ lực. 
 

   

 

 

 

  

 

☐ Ban/gia đình       ☐Website         ☐Flyers           ☐ Khác: 

Office Use Only 

A#_______ 

Date/Initial:______

__ 

Có những học sinh có anh chị em ruột * ai là một sinh viên ở hiện 

tại Học viện KIPP Heartwood? ☐Vâng  ☐ Không 
 

Nếu có, cái gì là anh chị em là tên? 

Có những học sinh có anh chị em ruột * là ai cũng áp dụng 

cho một KIPP trường? ☐Vâng   ☐ Không  
 

Lưu ý: Bạn phải hoàn thành một ứng dụng riêng biệt cho 
mỗi học sinh. 

 



KIPP HEARTWOOD ACADEMY  

AND KIPP PRIZE PREPARATORY ACADEMY 

ENROLLMENT APPLICATION 2014-2015 

1250 South King Road, San Jose, CA 95122  408.926.5477 (p)  408.926.5478 (f) 
 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG                                            HẠN CHÓT CHO XỔ SỐ KIẾN THIẾT: 7 THÁNG BA, 2014 

 

 

 

 

Thời kỳ ứng dụng của chúng tôi là ngày 2 tháng 8 năm 2013 thông qua 7 Tháng ba, 2014. Ứng dụng không được xếp 
hạng hoặc ưu tiên bởi ngày nộp. Các ứng dụng chỉ có một mỗi học sinh sẽ được chấp nhận.Ứng dụng duy nhất gửi bởi 7 
Tháng ba, 2014 sẽ được nhập vào trong xổ số. Sau khi xổ số, chúng tôi sẽ tiếp tục để chấp nhận các ứng dụng thông 
qua 25 tháng 8 năm 2014 cho waitlist. Ứng dụng gửi sau 25 tháng 8 năm 2014 sẽ không được chấp nhận. 

Xin vui lòng gửi một ứng dụng giấy hoặc hoàn thành ứng dụng trực tuyến tại kippbayarea.org. Chúng tôi sẽ 
thông báo cho bạn về trẻ em của bạn ứng dụng tình trạng bằng thư sau khi xổ số hoàn thành, hoặc khi một chỗ 
ngồi trở nên có sẵn.  
Lời khuyên: 

Mẫu đơn 
1. Ứng dụng không đầy đủ sẽ không được chấp nhận. 
2. Điền vào tất cả các thông tin. In gọn gàng và rõ ràng để chúng tôi có thể đọc nó 
3. Xác minh của học sinh ngày sinh và lớp là chính xác. 
4. Bao gồm làm việc điện thoại số chỉ. Xin vui lòng cho chúng tôi số điện thoại làm việc nhiều hơn một. 
5. Bao gồm căn hộ số nếu bạn sống trong một căn hộ và số 5-ZIP code của bạn. 

Mối quan hệ gia đình 
6. Xin vui lòng lưu ý rằng anh chị em được xác định chỉ bởi chia sẻ một sinh học phụ huynh hoặc người giám hộ 

hợp pháp. 
7. Người lớn xác định là người giám hộ hợp pháp phải nộp tài liệu tòa án để hỗ trợ cho giám. 

Thay đổi  
8. Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc email của bạn. 

Chuẩn bị 

9. Bắt đầu thu thập tài liệu của bạn sớm (bằng chứng về địa chỉ, giấy khai sinh, tiêm chủng ghi lại, IEP, vv) 
10. Lịch trình của bạn trẻ em sức khỏe thể chất trong ngày hoặc ngày. Mỗi học sinh được yêu cầu để có một kỳ 
thi vật lý và cập nhật các chủng ngừa trước khi họ có thể bắt đầu học. 

 

XỔ SỐ                                                                                                                           NGÀY: 19 THÁNG BA, 2014 

Nếu KIPP gỗ học viện và KIPP giải thưởng học viện dự bị nhận được ứng dụng nhiều hơn có những chỗ ngồi có sẵn, 
mỗi trường sẽ tổ chức một bản vẽ ngẫu nhiên công cộng cho mỗi lớp theo yêu cầu của pháp luật. Bản vẽ sẽ được tổ 
chức lúc 9:00 AM ngày 19 Tháng ba, 2014 tại trường học của chúng tôi. Nếu học sinh được chọn trong cả xổ số kiến 
thiết, bạn sẽ được liên lạc để xác nhận ghi danh học của sự lựa chọn của bạn. 
CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI 

Xin vui lòng tham khảo website của chúng tôi để biết thêm thông tin trước khi liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn có một câu 
hỏi hoặc mối quan tâm mà chưa được giải đáp bởi các trang web, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
Trực tuyến:                                            Điện thoại:                            Fax:                               Email: 

http://www.kippbayarea.org/Schools       408. 926. 5477                       408. 926. 5478               kha_info@kippbayarea.org 
BƯỚC TIẾP THEO 

Các bước tuyển sinh: 
1. Hoàn thành và nộp đơn xin đăng ký. 
2. Trường sẽ thông báo cho bạn về tình trạng học sinh của bạn bằng thư bởi 28 Tháng ba, 2014.Xin vui lòng không 

gọi cho trừ khi thư không nhận được 28 Tháng ba, 2014. 
3. Nếu học sinh được thừa nhận, một định hướng sẽ được yêu cầu. Biết thêm thông tin sẽ được bao gồm trong thư 

chấp nhận của bạn. 
Những ngày quan trọng: 

1. 7 Tháng ba, 2014 : Ứng dụng ghi danh do để tham gia xổ số 
2. 19 Tháng ba, 2014 : Xổ số ngày 
3. Tuần của Tháng ba 24-28, năm 2014 : Các gia đình có thông báo về tình trạng đăng ký thông qua thư 
4. Tháng tư-tháng năm 2014 : Định hướng là cần thiết để đăng ký tất cả học sinh và cha mẹ của họ 

 Trực tuyến 
 kippbayarea.org  
 

 Tắt thả tại trường 
 KIPP Heartwood Academy 
 1250 South King Road 
 San Jose, CA 95122 
 

 Gửi bởi Mail 
 KIPP Heartwood Academy 
 1250 South King Road 
 San Jose, CA 95122 
 

Office Use Only 

A#_______ 

Date/Initial:______

__ 

file://dc1-bayarea/KIPPBAYAREA/Operations/Admissions/Enrollment%20forms/14-15/kippbayarea.org
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=vi&a=http%3A%2F%2Fwww.kippbayarea.org%2Fschools
file://dc1-bayarea/KIPPBAYAREA/Operations/Admissions/Enrollment%20forms/13-14/kippbayareaschools.org

