Trường trung học sinh viên thông tin mẫu
Blue Springs
High School

Blue Springs South Freshman Center Brittany Hill
High School
High School
Middle School

Delta Woods Moreland Ridge Paul Kinder
Middle School Middle School Middle School

Thông tin sinh viên (vòng tròn sự lựa chọn khi áp dụng)
Tên hợp pháp (Đầu tiên)_________________________________________(Giữa)_________________________________(Kéo)___________________________________(Hậu tố)_____
Địa chỉ nhà
_________________________________ Ngày sin________________________________________
Thành phố
_________________________________ Là sinh viên là người Hispanic hoặc người Latin thuộc? Có / Không
Nhà nước
______________ Số ZIP _____________ Chủng tộc/sắc tộc: (Chọn tất cả mà áp dụng)
Địa chỉ thư
_________________________________
Trắng
Da đen hay Mỹ gốc Phi
Châu Á
Thành phố
_________________________________
Thổ dân châu Mỹ, Ấn Độ/Alaska
Hawaii/Thái Bình Dương
Nhà nước
______________ Số ZIP _____________
Hispanic
Chi tiết liên hệ điện thoại (____)_______________________
Giới tính: Phái nam / Phụ nữ
Cấp lớp 6 7 8 9 10 11 12

Phụ huynh/giám hộ thông tin (tên phải là đầu tiên cuối; Vòng tròn sự lựa chọn khi áp dụng)
Mẹ
_________________________________
Địa chỉ
_________________________________
Thành phố
_________________________________
Nhà nước
___________
Số ZIP ____________
Điện thoại nhà
(____)__________________________
Điện thoại di động
(____)__________________________
Nhà tuyển dụng
_______________________________
Điện thoại công việc (____)__________________________
Thư điện tử
__________________@_____________
Cư trú với? C / K
Có quyền nuôi con? C / K
Nếu có: Vật lý hoặc giáo dục

Cha
__________________________________
Địa chỉ
__________________________________
Thành phố
__________________________________
Nhà nước
___________
Số ZIP _____________
Điện thoại nhà
(____)__________________________
Điện thoại di động
(____)__________________________
Nhà tuyển dụng
_______________________________
Điện thoại công việc (____)__________________________
Thư điện tử
__________________@______________
Cư trú với? C / K
Có quyền nuôi con? C / K
Nếu có: Vật lý hoặc giáo dục

Cont 1/ Mẹ kế
_______________________________
Địa chỉ
_______________________________
Thành phố
_______________________________
Nhà nước
__________
Số ZIP ____________
Điện thoại nhà
(____)__________________________
Điện thoại di động
(____)__________________________
Nhà tuyển dụng
_______________________________
Điện thoại công việc (____)__________________________
Thư điện tử
__________________@_____________
Cư trú với? C / K
Có quyền nuôi con? C / K
Nếu có: Vật lý hoặc giáo dục

Cont 2/ Cha dượng ________________________________
Địa chỉ
________________________________
Thành phố
________________________________
Nhà nước
___________
Số ZIP ___________
Điện thoại nhà
(____)___________________________
Điện thoại di động (____)___________________________
Nhà tuyển dụng
________________________________
Điện thoại công việ (____)___________________________
Thư điện tử
__________________@______________
Cư trú với? C / K
Có quyền nuôi con? C / K
Nếu có: Vật lý hoặc giáo dục

Người giám hộ
Mối quan hệ
Địa chỉ
Thành phố
Nhà nước
Điện thoại nhà
Điện thoại di động
Nhà tuyển dụng
Điện thoại công việc
Thư điện tử
Cư trú với? C / K
Có quyền nuôi con?

Bản sao của giấy tờ pháp lý bị giam giữ yêu cầu để vào tập tin
trong văn phòng.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
____________ Số ZIP ____________
(____)__________________________
(____)__________________________
_______________________________
(____)__________________________
________________@_____________
C/K

Những hạn chế Pháp lý (nếu có) của những người có thể không
truy cập hoặc nhận con em mình (Pháp lý tài liệu yêu cầu)

_______________________________________________
_______________________________________________
Cuối cùng trường học ______________________________
Thành phố _______________ Nhà nước ______________

Nếu có: Vật lý hoặc giáo dục

Thông tin liên lạc khẩn cấp (tên phải là đầu tiên cuối)
Liên hệ 1
Mối quan hệ
Điện thoại
Điện thoại di động

_______________________________
_______________________________
(____)__________________________
(____)__________________________

Liên hệ 2
__________________________________
Mối quan hệ
__________________________________
Điện thoại
(____)_____________________________
Điện thoại di động(____)_____________________________

Chữ ký của phụ huynh/giám hộ: ___________________________________________ Ngày tháng ____________________
11/10/2014

