FORM NG KAGUSTUHANG MAG-ENROLL
Para sa Taong Pampaaralan:  2017-18  2018-19
Para sa taong pampaaralan na nasa itaas, papasok ang mag-aaral sa baitang  6

7

 9  10  11

 12

IMPORMASYON NG MAG-AARAL
Legal na Apelyido:
Legal na Pangalan:
Legal na Gitnang Pangalan:
Petsa ng Kapanganakan (mm/dd/yyyy): ______/______/______ Kasarian:

 Lalaki

 Babae

Pakimarkahan kung sa aling (mga) paaralan interesadong mag-enroll ang mag-aaral
(nangangahulugan ang * ng (mga) bagong baitang para sa 2018-19)
 Summit Sierra (Seattle | Baitang 9-11, 12*)

 Summit Atlas (Seattle | Baitang 6, 7*, 9, 10*)

 Summit Olympus (Tacoma | Baitang 9-11, 12*)
Kasalukuyang naka-enroll ang mag-aaral sa (paaralan):

IMPORMASYON NG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA
Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga 1:
Kaugnayan sa mag-aaral:
Address ng Tirahan - Nakatira sa address na ito ang mag-aaral:  Oo

 Hindi

Kalye
Lungsod

Estado

Zip Code

Telepono sa Bahay (Isama ang area code):
Cell Ph. (Isama ang area code):
Email ng Magulang/Tagapag-alaga: ____________________________________
Mas nais na Paraan ng Pakikipag-ugnayan:  E-mail  Text/Telepono
Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga 2 (opsyonal):
Kaugnayan sa mag-aaral:
 Gamitin ang parehong address ng Magulang/Tagapag-alaga 1 (Kung oo, lumaktaw sa numero ng telepono sa ibaba)
Address ng Tirahan - Nakatira sa address na ito ang mag-aaral:  Oo

 Hindi

Kalye
Lungsod

Estado

Zip Code

Telepono sa Bahay (Isama ang area code):
Cell Ph. (Isama ang area code):
Email ng Magulang/Tagapag-alaga: ____________________________________
Kagustuhan sa Pakikipag-ugnayan:  E-mail  Text/Telepono
Hispanic o Latino/a ba ang mag-aaral (opsyonal)?  Oo

 Hindi

Pumili ng hanggang 5 lahi/etnisidad na kinabibilangan ng mag-aaral (opsyonal):
 American Indian o Alaska Native  Asian Indian  Black o African American  Cambodian  Chinese
 Filipino o Filipino American  Guamanian  Hawaiian  Hmong  Japanese  Korean  Laotian
 Iba pang Asian  Iba pang Pacific Islander  Samoan  Tahitian

 Vietnamese  White / Caucasian

Ano ang pangunahing wikang ginagamit sa inyong tahanan? __________________________

Paano mo narinig ang tungkol sa Summit? Kung isa itong partikular na tao o partikular na lugar, pakisama ang pangalan.
_________________________________________________________________________________________________

Mga Priyoridad sa Pag-enroll:
 Kapatid na pumasok/nagtapos sa isang Summit school.
Pangalan ng kapatid:

Pangalan ng paaralan:

PAGKILALA SA IMPORMASYON
Ang Summit Public Schools ay mga libreng pampublikong paaralang bukas para sa lahat. Ang pagtanggap ay hindi
sumasalamin sa husay sa akademiko o mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng paglagda sa form na ito, kinikilala ng
pamilya na tama ang lahat ng ibinigay na impormasyon at nagpapahiwatig ng makabuluhang interes na mag-enroll sa
isang Summit Public School. Dagdag pa rito, nauunawaan ng pamilya na ang alok na mag-enroll sa isang Summit Public
School ay batay lang sa pagiging bakante ng posisyon. Kung mas maraming mag-aaral na nagpapahayag ng interes na
mag-enroll kaysa sa mga bakanteng puwesto, gagamit kami ng random na proseso ng pagpili (tignan ang mga kalendaryo
ng paaralan para sa inaalok na petsa ng pag-enroll) upang tukuyin kung sino ang makakakuha ng puwesto. Ang Summit
Public Schools ay magpapadala ng email o sulat na abiso sa mga pamilya sa loob ng isang linggo mula sa random na
proseso ng pagpili tungkol sa estado ng pag-enroll. Kung pipiliin ng mag-aaral na hindi tanggapin ang alok sa kanila sa
napapanahong paraan, iaalok namin ang espasyong iyon sa ibang mag-aaral. Higit pa rito, nauunawaan ng pamilya na
kapag natanggap at naproseso ang Kagustuhang Mag-enroll, gagawa ang Summit Public Schools ng resibo para sa
pamilya. Kung hindi makakatanggap ng resibo ang pamilya, responsibilidad ng mag-aaral/tagapag-alaga na makakuha
nito.
Lagda ng Magulang / Tagapag-alaga: ___________________________________________ Petsa: _____/_____/_____
Dapat na isumite ang mga form ng Kagustuhang Mag-enroll sa isang Summit school o tapusin online. Tandaan na
may iba’t ibang takdang oras ang Kagustuhang Mag-enroll ang bawat paaralan, na matatagpuan sa website
(http://www.summitps.org/enroll).

