Hạn chót nhận đơn có dấu bưu điện: ngày 7 tháng 5 năm 2016
Hạn chót nhận đơn trực tiếp: 12:30 ngày 7 tháng 5 năm 2016
Hồ sơ sẽ không được xét duyệt nếu không đính kèm Đơn Ghi Danh này.
KHÔNG DÙNG đơn này nếu xin học bổng lớp 12.

Thông tin Học sinh
St
Tên học sinh (xin viết hoa rõ ràng): _______________

_______________

Họ (ghi dấu nếu có)

__________________________

Chữ lót

Tên (ghi dấu nếu có)

Tên này sẽ được in lên trophy và giấy khen, dài tối đa 18 mẫu tự. Nếu dài hơn, sẽ bị cắt bớt.

Địa chỉ: ____________________________________________________________________________________________________________________
Số nhà và đường

Thành Phố

Ðang học trường: ______________________________________

ZIP

Th.phố: _______________________________

Lớp: ___________

Xin đính kèm tất cả những thứ sau đây. Nếu thiếu, hồ sơ sẽ bị từ chối.
£ Bản sao Report Card
lớp K-5: hai kỳ cho điểm sau cùng (two most current report periods)
lớp 6-12: khóa Thu 2015 và Xuân 2016 (1st & 2nd grading period)
Học sinh không thuộc SF School District: hai kỳ cho điểm sau cùng
£ Một phong bì ghi địa chỉ phụ huynh có dán tem sẵn.
£ Chi phiếu $25 đề trả cho Academic Achievement Award
Phần thưởng XUẤT SẮC dành cho học sinh khối lớp 5, 8 và 12
Để được xét duyệt, học sinh cần nộp bản sao của kết quả các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa
Lớp 5

Kết quả STAR/SBAC test: Lớp 3 và Lớp 4

Hoạt động ngoại khóa/ Giải thưởng

Lớp 8

Kết quả STAR/SBAC test: Lớp 6 và Lớp 7

Hoạt động ngoại khóa/ Giải thưởng

Lớp 12

Phải điền đơn xin học bổng dành cho lớp 12.
Đơn có thể nhận tại Trung Tâm Âu Cơ vào mỗi thứ bảy, hoặc lấy từ trang www.aucocenter.org,
hoặc email auco@aucocenter.org.

Thông tin Phụ huynh
Mẹ:
Điện thoại:
Email:
Ngày: _______________

Cha:
Điện thoại:
Email:
Phụ huynh ký tên: ____________________________________

Gửi thư: Au Co Center
P.O. Box 347042
San Francisco, CA 94134

Nộp trực tiếp: Au Co Cultural Center
350 Girard Street, S.F., CA 94134
10:00a.m.-12:30p.m, on Saturdays ONLY

This part is for Registration/Screening Committee
Date Received: _________ Date reply: _________ ID: _________
Comments:

Approve: _______ Deny: _______ Incomplete: _______
Khi đến lãnh thưởng xin nhớ mang theo thư này.

Please bring this reply form for sign-in on May 29th, 2016
9:30 a.m. – 10:00 a.m.: học sinh ghi danh
10:10 a.m.:
Lễ Phát Thưởng bắt đầu

