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Đừng dùng đơn này cho chương trình Magnet. 

ĐƠN XIN VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH VANGUARD NEIGHBORHOOD 
Lớp Mẫu Giáo – Lớp 12 

2017 – 2018 
Mọi giấy tờ dưới đây phải được đính kèm với đơn xin học và gửi đến trường trong khu vực lân cận. 

Xin đánh dấu vào những giấy tờ nào được kèm theo.  Phụ huynh có trách nhiệm cung cấp những bản sao được đòi hỏi vào lúc nộp đơn. 
 
Những học sinh nào KHÔNG ĐƯỢC COI là G/T trong HISD 

 Thông tín bạ tổng kết của niên học trước, 
Tháng Năm/Sáu, 2016: Học sinh lớp 1 – 
12 

 Phiếu điểm lục cá nguyệt vừa qua, tháng 
Giêng, 2017:  Lớp K  

 Điểm bài thi Nationally-normed 
Achievement Test (Iowa hay 
Stanford/Aprenda) (trong vòng 12 tháng 
vừa qua) nếu có 

 Điểm bài thi Non-verbal Ability (CogAT 7) 
(Năm học hiện tại) nếu có 
 

 Đơn đã điền đầy đủ kể cả chữ ký phụ 
huynh 

 
Nếu cần phải thi, điều hợp viên 
Vanguard sẽ cho biết và sắp xếp. 

 
Số Thẻ Học Sinh HISD:  _____________________                  Cấp Lớp Muốn Xin Học:  ____________________ 
 
1. Tên Học Sinh:  _________________________________________________________________________________________________________________ 
                           Tên họ                                                 Tên gọi                                                              Tên đệm 
2. Ngày Sinh:  Tháng ________  Ngày ________  Năm ________    Phái tính: □  Nam       □   Nữ 

3. Khu vực trường HISD mà học sinh phải theo học: ____________________________________________________________________________________ 

4.      Hiện đang theo học tại trường: __________________________________________________________                                     Lớp:___________________ 

5.      Địa chỉ hiện thời của cha mẹ hay người giám hộ: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tên đường                               Số căn hộ thuê    Thành Phố                    Tiểu Bang                             Zip Code 
6.    Cha mẹ, hay người giám hộ có làm việc cho HISD không? □  Không  □ Có,  Số thẻ nhân viên _________________  HISD email: ________________  
        Nếu có, quý vị có sống trong khu vực HISD?  □ Có  □  Không 
7.     Học sinh đang thường trú với ai?  □  Cha mẹ      □  Mẹ        □ Cha         □ Người khác __________________________________________________ 

8.   Tên cha:                         Số điện thoai di động của cha:      _____ 

      Số điện thoại sở làm của cha: _________________________________ Số điện thoại nhà của cha: ____________________________________________ 

9.   Tên mẹ:                        Số điện thoai di động của mẹ:      _____ 

      Số điện thoại sở làm của mẹ: _________________________________ Số điện thoại nhà của mẹ: ___________________________________________ 

11.  Liên lạc qua email: __________________________________________________________________________________________ 

12. Ở trường, em được dậy bảo bằng ngôn ngữ gì? ______________________________________________________________________________________ 

13. Nếu học sinh đang được hưởng dịch vụ đặc biệt từ một trường hay cơ sở giáo dục của HISD, hãy cho điều hợp viên Vanguard  biết. Đánh dấu 
những giấy tờ gì được đính kèm: 
□     Giáo Dục Đặc Biệt – Thẩm Định Đầy Đủ (FIE)                   □     Section 504 – Điều Chỉnh 504   
□    Song Ngữ / ESL  (LEP) –   nếu không ghi danh trong một trường HISD,  hãy điền tờ thăm dò (Home Language Survey) 
 

Cha mẹ buộc phải đính kèm giấy tờ về các dịch vụ đặc biệt với đơn xin Vanguard Neighboorhood này 
 
Sắc Tộc Học Sinh theo Liên Bang (chỉ chọn một): 
 Mễ/La tinh 
 Không phải Mễ/La tinh 

 
BẢNG LỢI TỨC ĐƯỢC GIẢM BỚT NĂM 2016-2017  

Nếu lương năm, tháng, hoặc tuần ngang bằng hay thấp hơn mức liệt 
kê sau đây và tương ứng với số người ở trong gia đình, xin đánh dấu: 

Số người trong nhà      Hàng năm      Hàng tháng          Hàng tuần 
 2 $29,637 $2,470 $570 
 3 $37,296 $3,108 $718 
 4 $44,955 $3,747 $865 
 5 $52,614 $4,385 $1,012 
 6 $60,273 $5,023 $1,160 
 7 $67,951 $5,663 $1,307 
 8 $75,647 $6,304 $1,455 

Nếu có thêm người trong nhà, cộng thêm mỗi người:     
                                           +$7,696          +$642                    +$148                                     

 
Dòng Giống Học Sinh (đánh dấu tất cả những gì áp dụng) 
 Da Đỏ hoặc gốc ở Alaska 
 Hạ Uy Di/Người đảo Thái Bình Dương 
 Á Châu 
 Da trắng 
 Da đen hoặc gốc Phi Châu 
 
Ghi Nhớ: Phụ huynh buộc phải nộp tất cả mọi hồ sơ (phiếu điểm, điểm bài thi, giấy tờ về các dịch vụ đặc biệt, v.v.) và ký tên vào tờ đơn này. 

Tên Phụ Huynh (Vui lòng viết chữ in): ____________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________________________________                Ngày: _________________________________ 


