BLUE SPRINGS R-IV KHU HỌC CHÁNH
Thông tin tuyển sinh
Phái nam [ ] Phụ nữ [ ] Tuổi

Sinh viên tên
Trường học

Lớp

Dân tộc (vòng một):

Am Indian/Alaskan

Châu Á

Ngày sinh:___/___/___

Là sinh viên là người Hispanic hoặc người Latin thuộc?
Mỹ da đen/gốc Phi

Đảo Hawaii/Thái Bình Dương

___Có ___Không

Hispanic/La tinh

Nhiều

Trắng

Chủng tộc (Circle tất cả các áp dụng): Am Indian/Alaskan Châu Á Mỹ da đen/gốc Phi Đảo Hawaii/Thái Bình Dương Hispanic/La tinh Trắng
Phụ huynh /Guardian __________________________________________________

Blue Springs trường làm cho mọi nỗ lực để cung cấp kinh nghiệm giáo dục tốt nhất có thể. Xin vui lòng
đáp ứng với các mục sau đây để hỗ trợ những nỗ lực:
1.
2.
3.
4.

Có Không

Những gì là ngôn ngữ chính của học sinh nếu Anh ngữ không?
Ngôn ngữ nào bạn thường xuyên nhất sử dụng để nói chuyện với sinh viên của bạn?
Ngôn ngữ đó đã làm cho sinh viên của bạn lần đầu tiên học cách nói chuyện?
Ngôn ngữ nào học sinh của bạn nhất thường sử dụng ở nhà?

5. Trong ba năm qua, có bất kỳ gia đình (cha mẹ hoặc người giám hộ, vợ/chồng của học sinh)
được làm việc trong một số hình thức tạm thời hoặc theo mùa nông nghiệp hay nông nghiệp
liên quan đến công việc như:
trồng, thu hoạch, hay xử lý loại cây trồng (rau, trái cây, bông, vv)
gia cầm, thu thập trứng, làm việc tại một trại giống
chế biến thịt, gia cầm, trái cây/rau, sản phẩm từ sữa
đánh bắt cá thương mại hay làm việc trên một trang trại cá

Có Không

6. Không cho sinh viên của bạn hoặc phụ thuộc vào pháp lý hiện đang cư trú với một gia đình,
hoặc một người khác ngoài gia đình, trong một cơ sở nhà ở tạm thời, nơi tạm trú xe do để mất
nhà, kinh tế khó khăn, hoặc một lý do tương tự?
Nếu có, xin vui lòng chỉ ra những trường hợp:

Có Không

7. Sinh viên của bạn hiện đang nhận được dịch vụ thông qua một cá nhân giáo dục chương trình
(IEP) hoặc một Individualized 504 chỗ Ở kế hoạch? Nếu có, hãy kiểm tra: [ ] IEP [ ] 504

Có Không

8. Có sinh viên của bạn trước đó được ghi trong khu học chánh Blue Springs?
________________________________________ _________________________________
Trường học
Ngày tháng

Có Không

*9. Học sinh của bạn hiện nay bị đình chỉ hoặc bị trục xuất khỏi bất kỳ trường học? Nếu có, xin
vui lòng cho biết các hành vi vi phạm và ngày:
________________
_______________________ ____________________________
Ngày đình chỉ
_________________
Ngày của trục xuất

Có Không

_______________________
Vi phạm

Khu học chánh
____________________________
Khu học chánh

*10. Có sinh viên của bạn được treo hoặc bị trục xuất khỏi bất kỳ trường học khác hơn là chỉ ra
trong # 9 ở trên?
_________________
_______________________ ____________________________
Ngày tháng

Có Không

Vi phạm

Vi phạm

Khu học chánh

*11. Có sinh viên của bạn được tính phí với hoặc bị kết tội là một trọng tội? Xin vui lòng danh
sách chi phí

* Yn unol â 1996 Missouri "An toàn trường hành động", thông tin này phải được cung cấp. Bất kỳ người nào làm cho một tuyên bố sai vi phạm quy
chế nhà nước RSMO 167.020.

Phụ huynh/giám hộ chữ ký
2011-2012
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Revised 3/22/11

