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Dịch vụ cộng đồng trường học 

Ghi danh mở / Đăng ký trường Chuyên Năm học 2022-2023 Nếu học sinh mới đến TUSD 
Vui lòng cung cấp bản sao CHỨNG NHẬN KHAI SINH . Giấy khai sinh phải được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi danh. 

Đối với Trường Chuyên và  Ứng dụng * Chỉ: Để đủ điều kiện cho lựa chọn xổ số đợt đầu, bạn phải nộp đơn trước ngày 8 tháng 1 năm 2021.  Phụ huynh 
có thể đăng ký vào các trường chuyên và nộp đơn trực tuyến trực tuyến sau khi nhận được thư chấp nhận đơn.Phụ huynh có thể đăng ký vào các 

trường khác trực tiếp trực tuyến bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021.. 

 
   
 

1. Mỗi học sinh phải có đơn đăng ký riêng 
2. Tất cả các thư đều cần thiết về thời gian. Phụ huynh / người giám hộ phải thông báo cho nhà trường để cập nhật sự thay đổi địa 

chỉ      trong hồ sơ của học sinh. 
3. Các trường / chương trình Chuyên có thể được sửa đổi. Cha mẹ / người giám hộ bị ảnh hưởng sẽ được thông báo ngay lập tức nếu 

điều này xảy ra 
4. Vận chuyển miễn phí cho sinh viên trong Quận , sinh viên ghi danh mở đủ tiêu chuẩn (xem tusd1.org/schoolchoice), và sinh viên 

khu vực sinh sống hơn 1,5 dặm (đối với các trường tiểu học & K8) hoặc 2,5 dặm (đối với trường cấp 2 và cấp 3 ).    
 

Tên Học Sinh  (Xin vui lòng ghi tên của bạn chính xác như trong khai sinh của bạn) 
Họ trên pháp lý:        Tên trên pháp lý:        Tên lót:        

Số ghi danh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Tiểu ban sinh    ( Hoa 
Kỳ 

       Nữ    Nam        Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ    Quốc 
gia khác       

 

Thông tin của Phụ Huynh/Người giám hộ :  Mẹ  Cha  Giam Hộ  Cha Mẹ Nuôi  Sinh viên với tư cách là người giám hộ hợp pháp 
Tên::       Nhân viên của TUSD?   Có    

Không 
Nếu có , ở đâu:            Thẻ nhân viên: 

Địa chỉ nơi thường trú:       Lô số       Thành phố           Mã số vùng  
      

Địa chỉ nơi thường trú:       Lô số       Thành phố             Mã số vùng  
      

Thư điện tử:       Điện thoại  Nhà:        Đt di động:       Nơi làm việc:       

Tham gia chương trình 
Học sinh đã được học trong chương trình giáo dục đặc biệt hoặc chương trình ?   Có chương trình Gate ?    Có chương trình song 
ngữ không ? 
Học sinh đã được xác định cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc một khu học chánh hoặc cơ quan địa phương?            có    không 

Nếu có, kiểm tra  tất cả các dịch vụ nhận được:      Phương sách         GATE      Ngôn Ngữ      Vật lý /Nghề nghiệp trị liệu  
Ngôn Ngữ Hiện là trường /Trước kia 
ôn ngữ chính được sử dụng trong nhà  
Ngôn ngữ của học sinh?........                 ?..........     Tiếng Anh             Tây Ban Nha        Khác  
     _________ 
Ngôn ngữ thường nói của học sinh?...  Tiếng Anh             Tây Ban Nha        Khác  

     _________ 
Ngôn ngữ mà học sinh iêu cầu đẩu tiên? ……        Tiếng Anh             Tây Ban Nha         Khác  
     _________ 

Học sinh hiện nay đang tham gia hoặc 
đã tham dự cuối cùng:    :     
___________________________________ 

  Công cộng               Cá nhân         
Đặc quyền 

Chủng tộc / Dân tộc 
1 Dân tộc 
Là học sing 
Tây Ban Nha / 
La tinh?   Có    

 không 

2.   Chủng tộc  (kiểm tra tất cả những gì áp 
dụng) 

 Mỹ da Đỏx / Alaskan Bản địa              Châu á 
 Da đen  / Mỹ gốc phi   Da trắng 
 Bản địa  Hawaiian / Đảo Thái bình dương 

3.   Nguồn gốc /Bản sắc dân tộc  (chọn một ) 
 American Indian / Alaskan Bản địa              Châu á 
 Da đen / Mỹ gốc phi               Nha / La tinh? 
 Bản đại Hawaiian / Đảo Thái bình dương    Da trắng 
 Đa chủng tộc 

Lựa chọn trường 
Chọn lớp cho niên khóa 2022-2023  (chọn 1)    K    1   2   3   4   5   6   7   8    9    10   11   12 
DANH SÁCH BA LỰA CHỌN TRƯỜNG HỌC HÀNG ĐẦU CỦA BẠN. Đối với trường Tucson High, 

vui lòng cho biết nam Mỹ thuật Chuyên (FA) hoặc  Khoa học tự nhiên Chuyên Tên trường 
Đối với McCorkle, vui lòng cho biết 
nếu bạn quan tâm đến ngôn ngữ kép 
Tây Ban Nha 

Lựa chọn 1       For Bloom, Grijalva, McCorkle, Mission View, Van   có      không 
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Lựa chọn 2       Buskirk, White, Pistor, or Pueblo, vui lòng cho biết nếu bạn quan tâm đến ngôn ngữ kép 
Tây Ban Nha.NOTE 

  có       không 

Lựa chọn 3       Davis & Roskruge là các chương trình TWDL toàn trường                              có   không 
Thông tin anh chị em 
Liệt kê tất cả anh chị em đang học tại TUSD và / hoặc các anh chị em mà bạn nộp đơn xin và bạn muốn học cùng một trường. Cần có 
một Đơn Xin Chọn Trường Khác cho mỗi anh chị em. 
Tên anh chị em Ngày sinh Trường hiện  tại Lớp  2022-2023 

                        
                        

Xem trang 2 trong danh sách của chương trình 
Chữ ký của cha mẹ / người giám hộ hợp pháp                                                                                Ngày  
 

Nếu bạn quan tâm đến các trường được liệt kê dưới đây, vui lòng điền vào đơn đăng ký trực tuyến tại 
applytusd1.org hoặc điền vào đơn đăng ký trên giấy và quay lại Dịch vụ Cộng đồng của Trường theo hướng dẫn 

bên dưới: 
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐƯỢC ĐÓNG DẤU CÙNG LÚC CHO CÁC DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG HỌC ĐANG XỬ LÝ SẮP TỚI TẠI MỘT TRONG SỐ ĐƠN VỊ SAU ĐÂY. 

Thư tín hoặc Chuyển phát: Dịch vụ Cộng đồng của Trường Cung cấp:                           Chuyển giao 

1010 E. Tenth St., Bldg. B  Any School Front Office or Family Resource Center (FRC, addresses below) 
  PO Box 40400   Catalina FRC: 3645 E. Pima Street  

Tucson, AZ  85717  Menlo Park FRC: 1100 W. Fresno Street 
Email:  scs@tusd1.org   Palo Verde FRC: 1302 Avenida Vega 

Southwest FRC: 6855 S. Mark Road 
 

 

Tiểu học Chuyên Trường Chuyên K-8 Trường Trung Học Chuyên Trường trung học cấp 3 Chuyên 
Bonillas- Học thuật truyền thống, Học tập 
nâng cao, Hợp đồng học tập, Số nhân 
vật, KIDCO, OMA 
 
Borton-Tư duy hệ thống: Điều tra / Dựa trên 
dự án 
Carrillo-Truyền thông &iveNghệ thuật: Công 

nghệ, Nghệ thuật Thị giác & Biểu 
diễn,Chương trình sau giờ học 
Davis-Toàn trường TWDL  Tiếng Tây Ban 
Nha, Ngôn ngữ và Đa dạng Văn hóa,Sau giờ 
học Chương trình, Chương trình Vườn 
Holladay-21C, Mỹ & Biểu diễnnghệthuật, 
Nghệ sĩ & Lãnh đạo cho ngày mai phát triển 
học giả, chương trình vườn 
Tully-GATE toàn trường, Vườn được chứng 
nhận đến quán cà phê, Chương trình đối 
tácUA, 21C, OMA 

Drachman-Montessori được vinh 
danh trên toàn quốc: Chương trình 
giáo dục đa độ tuổi, thực hành, cá 
nhân, chương trình ngày mở rộng 
Roskruge-Học tiếng Tây Ban Nha, 
Ngôn ngữ và Văn hóa TWDL toàn 
trường 

Dodge- Học thuật truyền thống: Học 
tập nâng cao, Bài tập về nhà / Hợp 
đồng học tập 
Mansfeld-Chương trình BOOST (Làm 
giàu học tập trước / sau giờ học), 
STEM, GATE, Lớp cốt lõi trunghọc, 
Danh dự 

Palo Verde STEAM-(Khoa học, Công 
nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), 
AVID 
Tucson High Arts- Mỹ thuật và biểudiễn, 
21C, AVID 
Tucson High Natural Science- Cuộc sống, 
Y sinh học, Sinh thái và Khoa học Vậtlý, 
21C, AVID 

Mở các trường tuyển sinh/ứng tuyển 
Hughes-Chương trình OMA, Cờ vua, PE, Sau giờ học (Lớp  K-5) 
Innovation Tech-Giáo dục nghề nghiệp và công nghệ, hướng dẫn dựa trên dự án 
(Lớp 9-12) 
McCorkle-Mạng công nghệ mới, Học tập dựa trên dự án, tiếng Tây Ban Nha TWDL  
(chỉ lớp 6-8) 
 

Miles- Pre-K, Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, Lớp học nhiều tuổi (Lớp K-8) 
Rose- Lãnh đạo, Trao quyền, Mầm non (Chỉ từ lớp 6 đến lớp 8) 
Wakefield-Tất cả các lớp danh dự / nâng cao, STEM, Quan hệ đối tác cộng đồng, U 
of A Partnership  (Lớp 6-8) 

 
Nếu bạn không thấy trường bạn quan tâm đến việc đăng ký  trên, vui lòng truy cập trang Đăng ký / Tuyển sinh TUSD vào tusd1.org để 

xem 66 trường tuyệt vời không yêu cầu đăng ký tuyển sinh. 
 

 
Bạn cũng có thể liên hệ với một trong những Đại sứ Tuyển sinh của chúng tôi tại Enroll@tusd1.org  hoặc gọi cho họ theo số: 

mailto:scs@tusd1.org
mailto:scs@tusd1.org
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mailto:Enroll@tusd1.org
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