2020-2021 APPLICATION FOR ADMISSIONS TESTING
Ruppel Academie Francaise
Tên học sinh: Họ

Địa chỉ

Số nhà

Ngày sinh

(Lớp Pk-4 )
Tên

(VUI LÒNG VIẾT HOA)

Tên đường

Apt. (if applies)

Thành phố

Trường đang theo học:

Tên của Phụ huynh/Giám hộ:

Zip

Lớp (2019-2020):

Loại trường đang theo học trong niên khóa 2018-2019
Public in Parish Public out of State Private in Parish
Public out of Parish

tên lót

Private out of Parish
(vui lòng viết hoa)

Khoanh tròn một cái:
Parochial out of State

Parochial in Parish
Private out of State

Lớp (2020-2021):

Parochial out of Parish

Home Schooled

Not in school yet

Điện thoại nhà:

Cơ quan:

Cầm tay:

Email Address:

Tôi cam đoan rằng những thông tin, tài liệu đính kèm trong đơn này đầy đủ và chính xác theo sự hiểu biết của tôi. Tôi hiểu rằng, trình bày sai
hoặc thiếu xót sẽ dẫn đến trình trạng đơn bị từ chối. Tôi cũng hiểu rằng, nếu tôi có thay đổi lập tức phải báo cáo cho văn phòng.
QUAN TRỌNG: Nếu con tôi có những điễm thi của Tiểu bang (IEP, IAP, or Service Plan) Tôi sẽ đính kèm bản sao phiếu điểm khi nộp đơn và
tôi cũng sẽ đính kèm bản sao khi nộp đơn.
_______________________________________________________________________ Ngày: ________________________
Phụ huynh hoặc Giám hộ ký tên:
LÀM ƠN ĐỪNG ĐÍNH KÈM NHỮNG GIẤY TỜ KHÔNG YÊU CẦU. GIẤY TỜ ĐÓ KHÔNG ỨNG DỤNG CHO QUÁ TRÌNH CỨU XÉT.
Thời hạn nộp đơn:
MỞ CỬA: Thứ Tư, ngày 30 Tháng 10, 2019
ĐÓNG CỬA: Thứ Tư, ngày 13 tháng 11, 2019 Vào lúc 12:00 pm
Đơn nộp phải trao tay để được chấp thuận
Theo địa chỉ sau
Admissions Office JPS
West Bank: 501 Manhattan Boulevard, Harvey, LA 70058
Điện thoại: 504-349-7792

________________________________________
JPPSS Employee Signature
Note: The date/time of application delivery has no bearing
on the acceptance process or waiting list placement.
I have received a dated/timed copy of the application:

ĐỪNG MAIL, FAX, HOẶC EMAIL.
Giờ văn phòng mở cửa: Từ thứ hai đến thứ sáu, 8:00 am – 3:00 pm
Hạn chót nộp đơn: 12:00 pm (trưa) vào Thứ Tư, Ngày 13 tháng 11, 2019

________________________________________
Signature

VUI LÒNG XEM TIẾP TRANG 2

2020-2021 Application for Admission to Ruppel Academie Francaise
Trang 2 của 2

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT CHO GHI DANH THI TRẮC NGHIỆM
Ứng dụng cho lớp Pre-K đến lớp 1:
Theo học lớp Pre-K, học sinh phải được 4 tuổi trước ngày 30 tháng 9, 2020 và phải đính kèm bản sao khai sinh.
Theo học lớp Kindergarten, học sinh phải được 5 tuổi trước ngày 30 tháng 9, 2020 và đính kèm bản sao khai sinh.
Tất cả học sinh ghi danh từ lớp Pre-K tới lớp 1st phải đính kèm giấy khai sinh.
Tất cả giấy chứng nhận hiện cư ngụ trong quận Jefferson ghi danh cho lớp Pre-K đến lớp 1st trẻ phải cư ngụ
trong quận Jefferson và được chứng minh bằng những giấy tờ: driver's license, ID tiểu bang, hóa đơn điện, hoặc
những giấy tờ khác.
Ứng dụng cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 4:
Một bản sao phiếu điểm đính kèm.
Học sinh phải đính kèm bản sao khai sinh để xác minh tuổi.
Tất cả giấy chứng nhận hiện cư ngụ trong quận Jefferson ghi danh cho lớp Pre-K đến lớp 1st trẻ phải cư ngụ
trong quận Jefferson và được chứng minh bằng những giấy tờ: driver's license, ID tiểu bang, hóa đơn điện, hoặc
những giấy tờ khác.
Ngoài việc ghi danh để hội đủ điều kiện được nhập học tại ruppel Academy Francaise, học sinh nộp đơn cho 2 lớp và ở trên phải
ghi điểm tối thiểu là 85 cho bài kiểm tra ở cấp lớp thích hợp để đạt được.

