
 

 

KIPP San Jose Middle Schools 
Enrollment Application 2015-2016 

  

  

 
Tôi đang điền đơn cho: (đánh dấu tất cả nếu áp dụng):  

☐ KIPP Heartwood Academy                      ☐KIPP Prize Preparatory Academy                   ☐KIPP Heritage Academy 
Phụ Huynh/ Thông Tin Người Giám Hộ                 
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ       Họ Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ                                  Mối Quan Hệ Đến Học Sinh (Ví Dụ: Mẹ, Cha) 

 
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ       Họ Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ                                  Mối quan Hệ Đến Học Sinh (Ví Dụ: Mẹ, Cha) 

 
Điện Thoại Di Động                                                          Số Điện Thoại Nhà                                               Địa Chỉ Email                    
 
 
Địa Chỉ Đường Phố                                                    Apt #            Thành Phố                                                                   Mã Vùng 
 
 
 
Có cha hoặc mẹ làm việc cho các trường học của KIPP?  
 
Làm thế nào bạn biết đến chúng tôi? 
 
Người lớn trong nhà thường sử dụng ngôn ngữ nào thường xuyên nhất?  
 
Thông Tin Của Học Sinh              
Tên Học Sinh           Tên Lót Của Học Sinh               Họ Của Học Sinh 
 
 
Ngày Sinh Của Học Sinh (Tháng / Ngày / Năm)                       Giới Tính Của Học Sinh                         Trường Học Hiện Tại Của Học Sinh 
 
 

Lớp học sinh              
phải vào NĂM TỚI?         Khối lớp hiện tại      Xin chỉ ra học khu của quí vị dưới đây: 
    
  
Học sinh có anh chị em* nào đang điền đơn tại một trong các trường phổ thông cơ sở của KIPP không?  
Lưu ý: Quý vị phải điền một mẫu đơn riêng biệt cho mỗi học sinh 

 
Học sinh có anh chị em* nào đang theo học tại một trong các trường phổ thông cơ sở của KIPP không?  
Nếu có, tên của anh chị em*: 
 
* Anh chị em được định nghĩa khi có chung cha me huyết thống hoặc người giám hộ hợp pháp 
Thông Tin Khác               

KIPP được pháp luật cho phép để dành ưu tiên tuyển sinh cho sinh viên đủ điều kiện ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá. Trả lời câu hỏi 

dưới đây là tùy chọn và nó có thể gia tăng lên, mặc dù nó không đảm bảo, cơ hội của con em quí vị được nhận. Thông tin nộp sẽ được 

kiểm chứng. 

 Để xác định điều kiện của bạn cho miễn phí ăn trưa hoặc giảm giá, xin vui lòng sử dụng bảng thu nhập đủ điều kiện kèm theo. Học 

sinh của bạn đủ điều kiện miễn phí hoặc giảm giá bữa ăn trưa? 

Thỏa Thuận               
 
 
 
 
 

 
Tên Phụ Huynh/Người Giám hộ                                           Chữ Ký                        Ngày 
 

   

 

  / / ☐ Nữ       ☐ Nam 

Tôi xin xác nhận rằng tất cả các câu trả lời trong đơn đăng ký nhập học này là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Tôi hiểu rằng 
nếu con tôi được chấp nhận bởi vì thông tin giả, sự chấp thuận việc nhập học của con tôi có thể bị hủy bỏ. Tôi hiểu rằng việc nộp 
đơn này không đảm bảo rằng con tôi sẽ được chấp nhận. Tôi hiểu rằng thông tin liên lạc của tôi có thể được chia sẻ cho các nỗ 
lực trong việc tuyển mộ.  
 

   

 

   

    

 

☐ Bạn bè /gia đình     ☐ Quảng cáo      ☐ Ai đó từ KIPP     ☐ Các nguồn Khác:  

 

☐ Tiếng Anh         ☐ Tiếng Việt           ☐ Ngôn ngữ Khác 

☐ Có  ☐ Không             

 

☐ Có ☐ Không                        

 

☐ Alum Rock Union    ☐ Franklin McKinley     ☐ Nơi khác  

 

☐ Có  ☐Không           

 
☐ Có ☐Không           

   



 

 

KIPP San Jose Middle Schools 
Đơn Ghi Danh 2015-2016 

Làm Thế Nào Để Nộp Đơn  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Trong thời hạn 10 ngày từ ngày nộp đơn, bạn sẽ nhận được một email hoặc văn bản từ Trường KIPP Bay Area xác nhận rằng 
chúng tôi đã nhận được đơn của bạn. Nếu bạn không nghe được từ chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Thời gian nộp đơn của chúng tôi là Ngày 2 Tháng 12 Năm 2014 đến  Ngày 12 Tháng 3, Năm 2015. Đơn xin không được xếp hạng 
hoặc ưu tiên bởi ngày nộp. Mỗi học sinh cho một đơn xin mới được chấp nhận. Chỉ có những đơn gửi trước hoặc vào ngày 12 tháng 3, 
năm 2015 sẽ được nhập vào trong xổ số. Sau khi xổ số, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận đơn cho đến ngày 25 tháng 8 năm 2015 cho danh 
sách chờ đợi. Đơn gửi sau ngày 25 tháng 8 năm 2015 sẽ không được chấp nhận. 

Lời Khuyên 
1. Đơn không đầy đủ sẽ không được chấp nhận. 

2. Điền vào tất cả các thông tin. Chữ in  gọn gàng và rõ ràng để chúng tôi có thể đọc. 
3. Chỉ cung cấp những số điện thoại đang sử dụng. Xin vui lòng cho chúng tôi thêm một số điện thoại nữa. 

4. Xin cung cấp số căn hộ nếu quí vị đang sống trong một khu chung cư và số mã vùng. 
5. Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc email của bạn. 
6. Hãy đảm bảo rằng quí vị có các tài liệu của tòa án hỗ trợ cho việc giám hộ nếu quí vị đang điền đơn như người giám hộ 

hợp pháp 
 

Những Ngày Quan Trọng 
1. 12 Tháng Ba, 2015 : Đơn ghi danh phải được nộp vào ngày này để tham gia xổ số 
2. 17 Tháng Ba, 2015 : Ngày xổ số  
3. Tuần của Tháng Ba từ ngày 17 đến 26: Các gia đình sẽ được thông báo về tình trạng đăng ký qua thư. 
4. Tháng Tư-tháng Năm 2015 : Buổi họp Định hướng được yêu cầu cho tất cả học sinh đã được đăng ký và cha mẹ của họ. 

 

Xổ Số                                                                                                                            
Nếu Học viện KIPP Heartwood, Học viện KIPP Prize Preparatory, và / hoặc Học viện KIPP Heritage  nhận được nhiều đơn hơn là 
những chỗ có sẵn, các trường sẽ tổ chức các cuộc bốc thăm ngẫu nhiên riêng biệt cho từng lớp theo yêu cầu của pháp luật. Mỗi cuộc 
bốc thăm sẽ được tổ chức vào lúc 9:00 sáng ngày 17 Tháng 3 năm 2015 tại mỗi trường. 

 

Câu Hỏi và 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 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:                                         Email: 

http://www.kippbayarea.org/schools/heartwood 408.926.5477                 kha_info@kippbayarea.org  

http://www.kippbayarea.org/schools/prize            408.251.5600                 kppa_info@kippbayarea.org 

http://www.kippbayarea.org/schools/heritage      408.318.7526                 heritage_info@kippbayarea.org  

 

 Trực tuyến 
www.kippbayarea.org
/enroll  

 

Nộp tại Trường  
KIPP Heartwood Academy and 
KIPP Prize Preparatory Academy 
1250 South King Road 

 San Jose, CA 95122 
 OR 
KIPP Heritage Academy  
2545 Sherlock Drive  
San Jose, CA 95121 
 

 Gửi bằng Bưu Điện  
KIPP Heartwood Academy and KIPP Prize 
PreparaPreparatory Academy 

1250 South King Road 
 San Jose, CA 95122 

 OR 
KIPP Heritage Academy  
2545 Sherlock Drive 
San Jose, CA 95121 
 

http://www.kippbayarea.org/schools/heartwood
http://www.kippbayarea.org/schools/prize
http://www.kippbayarea.org/schools/heritage
http://www.kippbayarea.org/enroll
http://www.kippbayarea.org/enroll

