
Trường học Alpha 
Đơn đăng ký năm 2019-2020

Đăng ký Online! đi trên www.alphapublicschools.org/enroll
Nộp đơn trước Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018; 5:00 chiều. Tất cả các đơn đã nhận sau thời gian này 

sẽ đưa vào danh sách chờ đợi.

*Chú ý: Ưu tiên sẽ cho anh chị em của sinh viên hiện tại trường này
 và sinh viên cư trú trong ranh giới khu học chánh của trường lựa chọn.  Để được ưu tiên, Xin chia sẻ 

bằng chứng cư trú với đơn.
1.  THÔNG TIN HỌC SINH (VUI LÒNG VIẾT HOA RÕ RÀNG)

Tên Tên đệm Họ 

Ngày sinh: Giới tính: ☐  Nữ  ☐ Nam

Học sinh đăng ký vào lớp:  ☐ 9   ☐ 10  ☐ 11   ☐ 12
Trường đang theo học: Quận đang ở:

2. THÔNG TIN GIA ĐÌNH 
MẸ BỐ NGƯỜI BẢO HỘ HỢP PHÁP

Họ tên
Tên đường
Thành phố, Bang, 
Mã Zip
Điện thoại Di động
Điện thoại Công việc
Điện thoại Nhà
Email

Học sinh sống cùng:    ☐ Mẹ       ☐ Bố     ☐ Cả hai      ☐ Người bảo hộ/Người khác

3. THÔNG TIN KHÁC
Bạn biết đến chúng tôi như thế nào?    ☐ Gia đình/Bạn bè    ☐ Website   ☐Tờ rơi   ☐Nhân viên của trường (Họ tên: ________________)
Bạn có biết ai muốn vào học ở trường Alpha Cindy Avitia High School?

Họ tên Bố mẹ:                                           Họ tên Học sinh:                                                     Số điện thoại:               

4. HƯỚNG DẪN
Vui lòng nộp đơn này theo một trong những cách sau: 

Gửi đến: Alpha Public Schools,                         1881 
Cunningham Ave. San Jose, CA 95122  Fax: (408) 791-1558 Ext 906

Email:
ngutierrez@alphaps.org

(408) 455-6355

5. THỎA THUẬN
Tôi xác nhận rằng thông tin được cung cấp trong đơn này là chính xác và đúng sự thật. Tôi hiểu rằng việc nộp đơn này không 
đảm bảo rằng con tôi sẽ được nhận vào trường. 
Tên Bố mẹ: Chữ ký Bố mẹ: Ngày ký:

6. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VĂN PHÒNG
Ngày nhận đơn Người nhận:                         Năm 19-20, theo học lớp:


