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Tên Học xá của Trường Đặc quyền/ Tên Trường Đặc quyền

Thông tin Học sinh

Thông tin Người giám hộ Chính

Họ * Tên *Tước hiệu

Chữ cái đầu Tên đệm Ngày sinh *

Vui lòng nhập tên như được ghi trong giấy khai sinh

Số an sinh xã hội

Lớp Đăng ký Học *

XÁC NHẬN (Bắt buộc): Bằng việc đánh dấu vào hộp kiểm này, tôi xác nhận với sự hiểu biết tốt nhất của tôi và tin rằng thông tin trong 
đơn này là đầy đủ và chính xác, tôi là người giám hộ hợp pháp của học sinh được liệt kê ở trên và tôi hiểu rằng bất kỳ thông tin sai 
lệch, thiếu sót hoặc sai sự thật nào có thể dẫn đến việc từ chối đơn này hoặc buộc học sinh nghỉ học trong tương lai. *

Trường học này không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, quốc gia xuất xứ, dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, hoặc khả năng học tập hoặc thể 
thao.

Tên *Họ *

Địa chỉ Đường phố Nơi Cư trú Chính * Thành phố*
Tiểu 

bang* Mã Zip Code*

Số Điện thoại Liên lạc * Địa chỉ Email

*Thông tin Bắt buộc

Giới tính *

Thông tin tự nguyện

Nếu có, vui lòng nhập tên của anh chị em, nhân viên hoặc thành viên hội 
đồng quản trị của học sinh

Năm học

Một người con khác của tôi đang theo học trường 
đặc quyền này

KhôngCó Đây là con của nhân viên hoặc thành viên hội 
đồng

KhôngCó

Số nhận dạng sinh viên

*Việc cung cấp SSN là tự nguyện và được sử dụng để khớp với ID duy nhất của học sinh thông qua Hệ thống Dữ liệu Sinh viên Texas. Nếu bạn không muốn cung cấp SSN, 
vui lòng cung cấp SIN. Nếu không có SIN nào tồn tại, một SIN sẽ được tạo.

hoặc là
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