Trung Tâm Công nghệ, Essex

Rich Wright, Trợ lý giám đốc

2 Educational Dr., Suite 200, Essex Junction, VT 05452 Phone: 802-879-5558 Fax: 802-879-5593

www.ewsd.org/admissions

Vui long viet in

Học sinh trưởng thành, Đơn Xin Nhập Học

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)

Địa chỉ thuong tru: ___________________________________________________
(đường)/ P.O.box) (Thanh Pho/quan) (Tieu bang) (So ma vung)

Số dien thoai nha:______________ số điện thoai tay:__________ Số điện thoai làm:__________
Nam ❑ Nữ ❑ đồng giới ❑ Ngày sinh: ___________Hoc Sinh E-mail: __________________
Nộp đơn cho chương trình: ___________________________________________________
●

ELL học viên có thể phải cần lấy lớp ELL nếu muốn chương trình chấp nhận.

Trình độ: chọn lớp cao nhất đã hoàn thành: Cấp 2 ❑ 9 ❑ 10 ❑ 11 ❑ 12 Bằng Cấp 2 ❑GED
(Học viên không có bằng Cấp 2 phải có giấy chứng nhận để được nhập học)

Thông tin liên lạc khẩn cấp: _____________________________ Mối quan hệ:___________________
Điện thoại: (____) _____________ Bảo hiểm y tế: : Có❑ Không❑
Bạn đã bao giờ bị kết án về tội nhẹ, trọng tội, tội hại người, hoặc tội bạo lực chưa? ❑ Có ❑ Không
Có bất kỳ tội nào đang chờ xử lý chống lại bạn ở bất kỳ khu vực thẩm phán nào vào lúc này không? ❑ Có ❑ Không
Thông tin sau là tùy chọn. Nó được sử dụng cho mục đích báo cáo liên bang và không được sử dụng để đưa ra quyết định nhập học:

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn có cần hỗ trợ tiếng Anh không? Có ❑ Không❑
Bạn có: ❑ Đã kết hôn ❑ Độc thân ❑ Cha mẹ đơn thân ❑Ly thân ❑ Đã ly hôn ❑ Góa chồng
Số người phụ thuộc dưới 18 tuổi: ____________
Tình trạng việc làm: ❑ Có việc làm toàn thời gian ❑ Làm việc bán thời gian ❑ Thất nghiệp ❑ Nội trợ thất nghiệp
Thu nhập hàng năm: ❑ Dưới $ 5,000 ❑ $5,000-$10,000 ❑ $10,000 - $15,000 ❑$15,000-20,000
❑ Trên $ 20,000
Bạn có nhận được Hỗ trợ Công cộng không: Có ❑ KHÔNG❑
Nếu có, hãy nêu rõ: ❑ ANFC ❑ Đối tượng thất nghiệp ❑ Quyền lợi an sinh xã hội ❑ Đối tượng lao động
Tôi xác nhận rằng thông tin đưa ra ở trên là đúng và chính xác theo hiểu biết của tôi.
Chữ ký của người nộp đơn:_____________ Tên in: __________

Ngày: __________

Chữ ký của cha mẹ/ người giam hô_____________Tên in: __________
Chữ ký của cha mẹ (nếu người dưới 18 tuổi)

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.

