Trung Tâm Công nghệ, Essex
Đơn Xin Nhập Học
www.ewsd.org/CTE
2 Education Drive, suite 200 V
 ui lòng viet in và sử dụng viet mực
Essex Junction, VT 05452
802 879-5558
Tên của người nộp đơn: ___________________________________________________ Ngày nộp hồ sơ:
_______ (Ho) (Ten) (Ten Lot)
Địa chỉ: ___________________________________________________ _____________________________ (đường)/ P.O.box)
(Thanh Pho/quan) (Tieu bang) (So ma vung)

Hoc Sinh E-mail: ____________________________________________ So dien thoai hoc sinh: ______________ Ngày sinh:
_____________________Ngày đến trường: _____________________Cấp lớp sắp tới Yr: ___________ Xác định giới tính nào:
_____________________ Nam Nữ Bạn đã đến thăm CTE chưa: Có KhôngCHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO ỨNG DỤNG LỚP 11
hoặc 12: _____________________ ____________________ 1st lựa chọn 2nd lựa chọn Hoc sinh trở lai (Chương trình hiện tại):
__________________________________________________
CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO LỚP 10: (1) Bldg Nghệ thuật / Động cơ ( 2) Thiết kế CNTT Kỹ thuật & Nghệ thuật (3)
Dịch vụ Sức khỏe / Con người (4) Tài nguyên thiên nhiên (5) Khách sạn / Thực phẩm chuyên nghiệp [Gach so 1,2, 3, 4 hoac
5]

Phụ huynh / Người giám hộ/(Nơi ở của hoc sinh )
Phụ huynh / Người giám hộ / Khác: (Ông / Bà): _______________________________Mối quan hệ: _____________Địa chỉ:
___________________________________________________ _____________________________ (đường)/ P.O.box) (Thành phố
/quan) (Tieu bang) (So ma vung)

Địa chỉ hiện nay:___________________________________________________ _________________________
(đường) ((Thành phố hợp pháp / Thị trấn cư trú - Vị trí thực tế - ( RATQUAN TRỌNG)

Phụ huynh / Người giám hộ / Địa chỉ E-mail khác:
___________________________________________________Điện thoại nhà: (____) ___________Điện
thoạingày:(____) ____________Điện thoại tay: (____) _____________

Phụ huynh / Người giám hộ / Thông tin khác (Nếu có) P hụ huynh / Người giám hộ / Khác: (Ông / Bà):
_______________________________Mối quan hệ: _____________Địa chỉ:
___________________________________________________ _____________________________ (đường)/ P.O.box) (Thành phố
/quan) (Tieu bang) (So ma vung) Phụ huynh / Người giám hộ / Địa chỉ E-mail khác:
___________________________________________________Điện thoại nhà: (____) ___________Điện thoạingày:(____)
____________Điện thoại tay: (____) _____________

Thông tin liên lạc khẩn cấp
Liên lạc khẩn cấp ___________ Mối quan hệ: ____________ Điện thoạingày: (____) _____________ Bảo hiểm y tế: : Có Không
(Nếu có ghi Tên của Công ty & Chính sách số): _________________________

Chữ ký của phụ huynh / người giám hộ: _____________ Tên in: _____________ Ngày: _____________ cố vấn chú ý
_____________________________ _____________ xin vui lòng đính kèm hồ sơ tham dự và kỷ luật hiện tại Chữ ký tư vấn
Ngày
Trung tâm Công nghệ, Essex cam kết duy trì môi trường học tập không bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo (tín
ngưỡng), tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nơi sinh, giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tuổi tác hoặc tình trạng hôn nhân , bản sắc
giới tính hoặc bất kỳ tình trạng được bảo vệ hợp pháp nào khác theo luật liên bang hoặc tiểu bang.

Trung Tâm Công Nghệ, Essex
Công nghệ ô tô (1 & 2)
Công nghệ xây dựng
Hệ thống xây dựng
Giáo dục trẻ em / Dịch vụ cộng đồng (1 & 2) Hoạt hình
máy tính & Thiết kế web (1 & 2) Công nghệ hệ thống máy

tính (1 & 2) Thẩm mỹ (1 & 2)
Hỗ trợ nha khoa
Thiết kế & Truyền thông sáng tạo (1 & 2) Kỹ sư &
Thiết kế kiến trúc (1 & 2)
Tin học y tế
Tài nguyên thiên nhiên-lâm nghiệp Cơ khí
Thực phẩm chuyên nghiệp-(1 & 2)
Chi Dành cho học sinh lớp 10 Kỹ thuật 1- xây dựng / Động
cơ nhỏ Kỹ thuật 2 - Thiết kế Web
Kỹ thuật 3 - Dịch vụ y tế / con người
Kỹ thuật 4 - Tài nguyên thiên nhiên Kỹ thuật 5- Khách sạn
/ Thực phẩm chuyên nghiệp

