
Mâu dang ky 
East Side Union High School District 

830 N. Capitol Ave· San Jose, CA 95133 · 408-347-5000 · www.esuhsd.org 

HQc sinh ESUHSD # _ 

Tnròng hoc lue truoc Thành phô Tinh _ 

Ho Ten Ten Dem 

Nam: Nu: Ngày sinh: Di~n thoai nha: --~-------- 

Noi sinh (quôc gia): Tieu bang/Tinh: Ngày xuät nhâp cánh tnêu bên ngoài Hoa Ky): _ 

Dia chi: Apt. # _ 

Thành phô: _ sé Zip: _ 

( Nguùt giám h(> # 1) Ho Tên Môi quan h~ 

DT Di dông: .._____,_ DT cho_làm : ( 
Dia chi e-mail: _ 

...._ ext. _ 

( N gll'òi giám h(> # 2) Ho Tên Môi quan h~ 

Dia chi (âiin vao nêu khác voi trên ): _ 

Apt. #: Thành phô: sé Zip: _ 

DT nha: Di Dong: DT cho lam: ...____.'------ ext. _ 

Cha __ M~-- Cha ke __ M~ ke __ Co/dì __ Chú/Bac Ông__ Bà __ 

Cha m~ nuôi __ Nhà tap the __ Ed quyên _ 

Trinh do hoc van Phu hu nh/ iám hô -Danh dau trình dô hoc vän cao nhât cho cha mein ll'Òi iám h" 

Không tôt nghiêp Trung hoc Tôt nghiêp Trung Hoc _ 

Tnròng cao däng hoäc bäng câp AA Tôt nghiêp dai hoc __ Van Bang sau khi co Cu Nhan _ 

Noi Cli' trú - noi ban hiên dan o (liên ban bât buôc bói du luat NCLB) Danh dau cae truon ho turrn ïrn 

Cho mot don vi gia dình thuòng trú (nhà, cän h<), chung cu, nhà di dong) _ 

O chung (chia sè nhà vói nhírng ngiròi khác do kinh tê khó khän/mät mat) _ 
Ó noi tam tru hoäc thuoc chucmg trình chuyên tiêp nhà ò _ 
O nha nghi/khách san _ 
Khong co nha (xe/khu cäm trai) _ 
Khác (xin ghi rô) _ 



CON QUY VI THUOC DAN T()C NAO? 
Dan té)c (xin vui lòng chon mêt): Tây Ban Nha hoäc là nguöt Chau My La Tinh_ không phai nguoi Tay 
Ban Nha hoäc Chau My La Tinh_ 
( ngiròi Cuba, Mexico, Puerto Rico, Nam hoäc Trung My hoäc nguôn gôc Tây Ban Nha là nguoi Tây Ban Nha) 

Chung té)c (xin vui lòng danh dau tôi da näm chiíng loai): Phän trên cùa câu hòi là vê dân tôc, khong phai ve 
chùng tôc. Không ke quy vi dâ chon dieu gi à trên, xin vui lòng danh dau cae mue sau day de tien viec xac dinh 
chung toc cua quy vi. 

_Nguoi My ban dia hay Alaska bàn dia 

Ân ne 
_Nguoi da den hoäc nguòi My gôc Phi 

Cam Bot 

Tau 

Phi 

Guamanian 

Hawaiian 

_Hmong 

Nhat 

Dai Han 

Cae dan Châu A khac 

_Other Thái Bình Duong 

Samoan 

Tahitian 

_Nguoi da trang 

_ Ai Lao (không phâi ngufrì Latin) _Viet 

1. Ngôn ngír dau tien ma con quy vi noi la ngon ngu nao ? _ 

2. O nha, ngôn ngír nào con quy vi thiròng xuyên sù dung nhat ? _ 

3. Quy vi thuong xuyen dung ngon ngu nao dê nói chuyên vói cae con? _ 

4. Ngôn ngü nao duoc nguoi lon noi thiròng xuyên nhât ò nhà_? _ 

1. Tháng/näm và lóp con quy vi län däu tiên tham dµ các tnròrig công lap ò Hoa Ky? 

Tháng: näm: lóp: _ 

2. Tháng, näm và lóp con quy vi län dâu tiên tham dµ các tnròng công lâp à California? 

Tháng: näm: lóp: _ 

3. Con quy vi da tung di hoc tai khu East Side Union High School tnróc day? __ Yes __ No 

Nêu có, tên cùa tnròng: _ 

4. Tai hoc khu nay, con quy vi län dâu tiên tham dµ lop nào? __ 9th __ 10th __ 11th __ 12th 

5. Tai truong nay, con quy vi län däu tiên tham dµ lop nào? __ 9th __ 1Qlh __ llth __ lth 

6. Con quy vi co thuoc he thong giáo duc d~c biêt? __ Yes __ No 

Nêu có, lop ay la gì? __ RSP __ SDC __ SED __ 504 

H9c sinh lóp: 12th 

Tôi, nguòi phu huynh/ giám hô pháp ly cùa dúa trè này, xác nhân räng tât cà thông tin duoc dung trong mâu 
däng ky này là chính xác và dúng sµ thât. 

Chu ky cùa phu huynh/Guardian ngày: _ 


