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Liên Hiệp Học khu trung học Trung Học El Monte  
          Đơn xin Đăng Ký Nhập Học Tự Do theo học trong học khu Năm 2020-2021 
          Ngày 23 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2019  (Mẫu đơn phải được hoàn tất toàn bộ)  

Board Policy 5116.1 

       Tên học sinh:    Ngày sinh: 
Họ                 Tên                   Tên lót

       Địa chỉ nhà (số, đường phố, thành phố, tiểu bang và khu bưu chính): 

       Lớp (2019-2020): Số thẻ học sinh (nếu có): Điện thoại: 

1.)Trường Trung Học cấp 3 đang theo học:   Arroyo  El Monte     Mountain View      Rosemead        South El Monte 

2.)Trường trung học cấp 2 đang theo học:   

3.)Trường Trung Học cấp 3 nơi cư trú:          Arroyo     El Monte  Mountain View  Rosemead  South El Monte 

4.)Trường bạn muốn theo học:   Arroyo  El Monte  Mountain View      Rosemead  South El Monte 

5.)Bạn có anh chị em hiện đang theo học lớp 9-12 tại trường mà bạn muốn theo học không? Có  Không 
 Nếu có, vui lòng cung cấp tên của anh chị em:              Ngày sinh:       /      /   lớp 

6.)Học sinh có tên trên đây hiện đang ghi danh vào (các) chương trình đặc biệt sau đây:  ELD     Giáo Dục Đặc Biệt/IEP 
       7.)(các) Lý do yêu cầu chuyển trường này:      Chăm sóc trẻ em      Sự an toàn           Chương trình / Nhu cầu chuyên ngành          

 Khác (vui lòng giải thích): 

* Tôi hiểu yêu cầu của tôi sẽ được xem xét cùng với các đơn xin khác. Một quá trình lựa chọn ngẫu nhiên, không
thiên vị sẽ được sử dụng để xác định học sinh nào được xác nhận đăng ký vào trường họ chọn.

* Tôi hiểu khi đăng ký Nhập Học Tự Do mà không đạt được, học sinh sẽ được đưa vào danh sách chờ của trường
lựa chọn.

* Tôi hiểu nếu học sinh nằm trong danh sách chờ, học sinh sẽ được ghi danh vào trường nơi cư trú.
* Tôi hiểu rằng một khi đơn đăng ký của tôi đã được xử lý, việc chuyển đăng ký là không thể hủy ngang cho đến

kỳ đăng ký Nhập Học Tự Do tới.

Tên Phụ huynh / người giám hộ:

Chữ ký của cha mẹ / người giám hộ:      Ngày :

          Gửi đơn đến:    El Monte Union High School District 
   Educational Services 
   3537 Johnson Avenue 
   El Monte, CA  91731 

District Office Use Only: 
Received Date:   Approved: 

 Open Enrollment 2020-2021 
October 23-November 6, 2020 
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