
Trường công lập Federal Way 
Chương trình nâng cao năm học 2020-2021 Đơn giới thiệu* 
 

* Học sinh hiện phải được ghi danh vào Trường Công lập Federal Way từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 11 để được giới thiệu vào mẫu đơn 
này. 

Thông tin trường học 
Tên: Số thẻ học sinh# 
Ngày sinh: Tuổi: 
Năng khiếu hoặc nhu cầu: 
 
 
 

 
Thông tin trường học hiện tại 
Tên trưòng học: 
Lớp: 
Giáo viên hiện tại: 
Thông tin trường học trước đây 
Học sinh có bao giờ được xếp vào những chương trình nâng cao?*       YES                NO 
 
*Nếu câu trả lời là có, xin điền thêm bên dưới thông tin về trường học trước đây 
Tên trường học: Quận: 
Địa chỉ: 
 
Giáo viên trước đây: 

 
Thông tin về phụ huynh/ người giám hộ 
Tên phụ huynh/ người giám hộ 
Địa chỉ: 
 
Số điện thoại: Thời gian tốt nhất để gọi: 
Số điện thoại khác: Email: 

 

Written Response 
Xin đính kiềm câu trả lời vào mẫu đơn này: 

1. Mô tả một sự kiện cụ thể (điều gì đó mà học sinh đã làm hoặc nói) để phục vụ cho việc gia 
nhập chương trình nâng cao 
 

Tôi cho phép con/em của tôi được đánh giá cho các 
chương trình nâng cao. Tôi hiểu rằng sự giới thiệu 
này chỉ nhằm mục đích bắt đầu quá trình đánh giá 
để xác định điều kiện cho các chương trình. Tôi sẽ 
nhận được một lá thư về thông tin liên quan đến 
việc đánh giá khả năng của con/em của tôi. Xin lưu 
ý: Chỉ cha mẹ hoặc người giám hộ mới có thể cho 
phép đánh giá. 

Tên người giới thiệu: 

Chữ ký phụ huynh/ người giám hộ: 
 

Mối quan hệ với học sinh: 

Ngày, tháng năm: Chữ ký: 
 

 
Xin nộp đơn trước ngày 8 tháng 1 năm 2021. 

Xin nộp đơn trước đến địa chỉ dưới đây 
Federal Way Public Schools; Teaching for Learning Department 

33330 8th Ave S, Federal Way, WA, 98003 


