
Form A - Vietnamese

 Học sinh Mới   Học sinh Cũ Ngày: 

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH - IN RÕ

TIẾP TỤC MẶT SAU

Thông tin dưới đây được sử dụng để tuân thủ yêu cầu tài trợ của Tiểu bang và Liên bang. Tất cả thông tin sẽ được bảo mật.

1.   Số An sinh Xã hội:    Số SS 2. Ngày sinh (tháng/ngày/năm):     3. Giới tính:   Nam   Nữ

5a. Địa chỉ:    5b. Số Apt  

5c. Thành phố:   5d. Mã Zip:  

6a. SĐT Nhà riêng:   6b. SĐT Di động:  

7.   Email:   

4a. Họ:   4b. Tên:     4c. Tên đệm: 

8.     Dân tộc/Chủng tộc

   Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hay La-tinh
   Da trắng
   Da đen/Người Mỹ gốc Phi 
   châu Á
   Dân đảo Thái Bình Dương/Dân bản địa Hawaii
   Người Phi-lip-pin
   Người Mỹ gốc Ấn
   Dân bản địa Alaska
   Khác: _________________

9.      Quốc gia Xuất xứ

 Quý vị sinh ở quốc gia nào?

  ______________________

10.   Ngôn ngữ Bản địa

   tiếng Anh
   tiếng Ả Rập
   tiếng Cam-pu-chia
   tiếng Trung Quốc (Phổ thông/Quảng Đông)
   tiếng Farsi
   tiếng Hmong
   tiếng Hàn Quốc
   tiếng Lào
   tiếng Punjabi/Panjabi
   tiếng Nga
   tiếng Tây Ban Nha
   tiếng Tagalog
   tiếng Việt Nam
   Khác: _________________

11.       Rào cản Việc làm

 a.   Rào cản Văn hóa 
 b.   Khuyết tật
 Loại:  ___________
 c.   Người nội trợ phải tham gia lực lượng lao động 
 d.   Người học tiếng Anh
 e.   Người từng phạm tội
 f.   Nông dân Mùa vụ
 g.   Nông dân Di cư
 h.   Thanh thiếu niên đang được chăm sóc thay thế
 i.   Vô gia cư
 j.   Thu nhập Thấp
 k.   Trình độ Toán/Văn thấp
 l.   Người tị nạn
 m.   Cha/mẹ đơn thân
 n.   Khác: _____________________
 o.   Không có phương án nào nêu trên

12.       Trạng thái/Hỗ trợ Công

 a.   Người lao động bị sa thải
 b.   Cựu chiến binh Mỹ 
 c.   CalWORKs/TANF
   CalWORKs sẽ kết thúc trong vòng chưa đến 2 năm.
 d.   Cal Fresh/Tem phiếu Thực phẩm/SNAP
 e.   Hỗ trợ Chung (GA)
 f.   Hỗ trợ Tiền mặt cho Người tị nạn
 g.   SSI
 h.   Hỗ trợ Công khác:
   __________________________
 i.   Không có phương án nào nêu trên

(Đánh dấu TẤT CẢ phương án đúng) (Đánh dấu TẤT CẢ phương án đúng)

(Đánh dấu TẤT CẢ phương án đúng)
(Đánh dấu MỘT phương án)

San Juan Unified School District



15.        Mức Thu nhập
     (thu nhập tối đa hàng năm của hộ gia đình  
      bao gồm cả các hỗ trợ công)

16.         Gia đình
 a. Quy mô Gia đình: _______________  

 b. Hãy chọn một phương án: 
     Độc thân    Đã kết hôn hay Kết đôi 

 c. Số lượng học sinh K-12 tại nhà:  __________________
              Con của quý vị có học ở trường trong quận không? 
   Đúng     Không

(Đánh dấu MỘT phương án)

(Đánh dấu MỘT phương án)

 Thu nhập Hàng năm
$0 –$11,880

$11,881 –$16,953

$16,954 –$23,276

$23,277 –$28,734

$28,735 –$33,906

$33,907 –$39,658

$39,659 –$45,410

$45,411 –$51,162

Cao hơn $51,162

 17. LIÊN LẠC KHẨN CẤP
a. Tên:  

b. Họ:  

c. Mối quan hệ: 

d. SĐT khẩn cấp: ( )  - 

13.        Trạng thái Lao động

   Có việc làm
   Sắp bị sa thải
   Đang tìm việc:
  Số tháng ______
   Không có việc làm và không tìm việc

14.        Trình độ giáo dục

 a. Trình độ đã Hoàn thành:

   Bằng Tốt nghiệp Trung học
   Chứng chỉ GED®/HSE
   Chứng nhận Hoàn thành hoặc Theo học Trung học  
   Chứng chỉ Kỹ thuật 
   Một số Bằng cấp không phải do Trường đại học cấp
   Bằng AA/AS
   4 năm Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
   Cao học (sau đại học/cao đẳng) 
   Không có trình độ

 b. Quý vị đạt trình độ này ở bên ngoài nước Mỹ? 
   Đúng     Không

  c. Tổng số năm học: ______

 d. Hầu hết hoạt động học tập của quý vị đều được thực hiện 
  bên ngoài nước Mỹ? 
   Đúng     Không

 e. Quý vị hiện đang theo học tại ngôi trường khác? 
   Đúng     Không

 Tên trường:  _________________
   Job Corps

 f. Tôi đã có    IEP hoặc    504 ở Trường Trung học
(Đánh dấu TẤT CẢ phương án đúng)

Đơn đăng ký (Trang 2/3)



18.  Mục tiêu 

 (Năm thực hiện chương trình là 1/7-30/6)

 a. Mục tiêu Giáo dục: 

 Mục tiêu giáo dục cho năm thực hiện chương trình này là: (Đánh dấu TẤT CẢ phương án đúng)

   Học tiếng Anh 
   Cải thiện kỹ năng học tập (đọc, viết và toán)
   Lấy bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp tương đương
   Tham gia chương trình đào tạo hoặc đại học 
   Khác: __________________________________________________________________________

 b. Mục tiêu Khác:

 Mục tiêu của tôi cho năm thực hiện chương trình này là: (Đánh dấu MỘT phương án)

   Xin việc 
   Duy trì công việc
   Kiếm nhiều tiền hơn 
   Có công việc tốt hơn
   Tham gia Quân đội 
   Lấy Quốc tịch Mỹ
   Cá nhân
   Mục tiêu của gia đình
   Khác: __________________________________________________________________________

Đơn Đăng ký (Trang 3/3)


