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CHARTER STUDENT ADMISSION APPLICATION 

 

Pakikumpleto ang sumusunod na impormasyon. Tiyaking punan ang lahat ng blangko  
(nang naglalagay ng N/A kung saan naaangkop). 

 

Pangalan ng Campus ng Charter School/Pangalan ng Charter School School Year 

    

Impormasyon ng Mag-aaral 

Pakilagay ang buong legal na pangalan ng mag-aaral gaya ng ipinapakita sa birth certificate. *Kinakailangang Impormasyon 

Pangalan* Gitnang Pangalan* Apelyido* Suffix* 

        

Etnisidad* Lahi* Kasarian* 

       

Petsa ng Kapanganakan* Baitang Kung Saan Nag-a-apply* Tinitirhang Distrito ng Paaralan 

      

Pagkakakilanlan ng Mag-aaral 

Itinutugma ng Texas Student Data System ang mga mag-aaral sa kanilang mga kasalukuyang record sa paaralan gamit ang isa sa mga 

sumusunod na identifier. Pwede mong i-access ang S-number o Texas Student Unique Identification ng iyong anak sa mga nakaraang record 

ng paaralan o sa pamamagitan ng pag-contact sa nakaraang paaralan ng bata. 

Pakibigay ang isa sa mga sumusunod na identifier. 

Social Security Number (SSN)* S-Number Texas Student Unique Identification 

      

Hindi pa na-enroll kailanman ang anak ko sa mga pampublikong paaralan sa Texas (kasama ang mga charter school). 

*Boluntaryo ang pagbibigay ng SSN at ginagamit ito para itugma ang Unique ID ng mag-aaral sa Texas Student Data System. Kung ayaw 

mong ibigay ang SSN, pakibigay ang S-number o Texas UID. Kung walang S-number o Texas UID, may bubuuing ganito. 

☐ 
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CHARTER STUDENT ADMISSION APPLICATION 

 

Impormasyon ng Primary Guardian 

Apelyido* Pangalan* 

    

Street Address ng Pangunahing Tirahan* Lungsod* Estado* Zip Code* 

        

Numero ng Telepono sa Pakikipag-ugnayan* Email Address 

    

Gustong paraan ng pakikipag-ugnayan ☐ Telepono ☐ Text Message ☐ Email 

 SERTIPIKASYON (Kinakailangan): Sa paglalagay ng tsek sa kahong ito, pinatutunayan ko sa abot ng aking nalalaman at 
paniniwala na ang impormasyon sa aplikasyong ito ay kumpleto at tumpak, ako ang legal guardian ng batang nakalista sa 
itaas, at aking naiintindihan na ang anumang maling impormasyon, naligtaan, o maling paghayag ng mga katototahan ay 
maaaring magresulta sa hindi pagtanggap ng aplikasyong ito o pagkakatanggal ng aplikante sa hinaharap. 

Ang paaralan ay hindi nagtatangi-tangi batay sa kasarian, bansang pinagmulan, etnisidad, relihiyon, kapansanan, o kakayahang akademiko o atletiko. 

Opsyonal na Impormasyon 

Kung pipiliin ang Oo, pakilagay ang pangalan ng tao. Pangalan ng Kapatid, Tauhan, o Board Member 
 

May isa pa akong anak na nag-a-apply sa charter school na ito.  ☐ Mayroon ☐ Wala 

May isa pa akong anak na pumapasok sa charter school na ito. ☐ Mayroon ☐ Wala 

Anak siya ng isang tauhan o board member ng charter school na ito. ☐ Oo ☐ Hindi 

 

Kung iaalok ng paaralan o programa, gusto ng anak ko ang A.M. o P.M. na iskedyul. ☐ AM ☐ PM 

Posibleng kwalipikado ang anak ko para sa libreng prekindergarten, batay sa mga sumusunod na pamantayan: ☐ Oo ☐ Hindi 
 hindi nakakapagsalita at nakakaintindi ng wikang English; o  

 educationally disadvantaged; o  

 batang walang tahanan, ayon sa pagpapakahulugan sa 42 United States Code §11434a; o 

 anak ng aktibong duty na miyembro ng armed forces ng United States; o 

 anak ng miyembro ng armed forces ng United States, na na-injure o napatay habang naglilingkod sa aktibong duty; o 

 kasalukuyan o dating nasa conservatorship ng Department of Family and Protective Services; o foster care sa ibang estado o teritoryo, kung nakatira 
ang anak sa estadong ito; o  

 anak ng taong kwalipikado para sa Star of Texas Award. 

☐ 


	Pangalan ng Campus ng Charter SchoolPangalan ng Charter School: 
	School Year: 
	Pangalan: 
	Gitnang Pangalan: 
	Apelyido: 
	Suffix: 
	Etnisidad: 
	Lahi: 
	Kasarian: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Hindi pa naenroll kailanman ang anak ko sa mga pampublikong paaralan sa Texas kasama ang mga charter school: Off
	Apelyido_2: 
	Pangalan_2: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	Numero ng Telepono sa Pakikipagugnayan: 
	Email Address: 
	Telepono: Off
	Text Message: Off
	Email: Off
	SERTIPIKASYON Kinakailangan Sa paglalagay ng tsek sa kahong ito pinatutunayan ko sa abot ng aking nalalaman at: Off
	Mayroon: Off
	Mayroon_2: Off
	Oo: Off
	Wala: Off
	Wala_2: Off
	Hindi: Off
	AM: Off
	Oo_2: Off
	PM: Off
	Hindi_2: Off


