Saint Patrick School
Sponsored by the Daughters of Charity

ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM ĐỂ TÁI GHI DANH CHO NĂM
HỌC MỚI
2017 – 2018
TÁI GHI DANH
Việc tái ghi danh cho những gia đình đang theo học cần hoàn thành trước Ngày 1 Tháng 3
Năm 2017.
Chúng tôi có nhiều gia đình mới đang đăng ký nhập học tại Trường
Saint Patrick.
Đầu Mùa Xuân chúng tôi cần cho họ biết con em học có thể nhập học ở trường hay không.
Để tái ghi danh, hãy vào mục Enrollment trên trang TADS để tái đăng ký.
Phí đăng ký nhập học là $100.00 cho mỗi gia đình.
Hỗ Trợ Tài Chính TADS ----- TẤT CẢ MỌI PHỤ HUYNH PHẢI HOÀN THÀNH!!!!
Dòng Nữ Tu Bác Ái, là đơn vị hỗ trợ hoạt động cũng như tài chính, yêu cầu tất cả mọi gia đình phải hoàn
thành thông tin hỗ trợ tài chính TADs. Xin hãy đăng nhập vào tài khoản TADS của bạn và chọn năm học
2017 – 2018. Bạn cần thông tin khai thuế gần nhất là năm 2016 để hoàn thành đơn này. Trong mục
“Wednesday Envelop” có đường dẫn điện tử gọi là 2017 - 2018 Tuition and Financial Assistance
Information. Nó sẽ dẫn các bạn đến trang web với tất cả những mục bạn cần. Đơn này cần hoàn thành
trước Ngày 28 Tháng 2 Năm 2017.
****************************************************

THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHO TẤT CẢ QUÍ PHỤ HUYNH ĐANG ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ
TÀI CHÍNH
Chúng ta mất hàng ngàn đô la cho việc hỗ trợ tài chính bởi vì nhiều phụ huynh không đăng ký với PSAS
hoặc BASIC hoặc đăng ký bị trễ hạn. Vì vậy, trong năm nay TẤT CẢ quí phụ huynh đang đăng ký hỗ
trợ tài chính cho năm học 2016 – 2017 PHẢI làm những việc sau đây:

FACTS (Những năm trước là PSAS, FACTS đã mua lại PSAS)
Tạo tài khoản và hoàn thành đơn trực tuyến FACTS. PHẢI HOÀN THÀNH TRƯỚC NGÀY 15
THÁNG 2 NĂM 2017. Thông tin này được yêu cầu để đánh giá xem bạn có đủ tiêu chuẩn để nhận hỗ trợ
tài chính từ Giáo Phận San Jose hay không. Có một đường dẫn trong mục “Wednesday Envelop” gọi là
2017 - 2018 Tuition and Financial Assistance Information.
Những giấy tờ sau đây các bạn cần phải hoàn tất trực tuyến (Những bản sao của Thuế 1040 của năm 2016
và W2 của năm 2016, và Signed Request for Transcript of Tax Return Form (4506 –T)
Nếu bạn gặp khó khăn gì trong việc hoàn tất những giấy tờ này, xin liên hệ với Bà Constantino.
Phí để trả cho FACTS là $27.00
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HƯỚNG DẪN BASIC FUND DÀNH CHO NHỮNG GIA ĐÌNH TÁI GHI
DANH
BASIC Fund sẽ gửi đến nhà bạn một mẫu đơn để bạn mang đến cho Bà Constantino tại Văn Phòng
Trường để được hoàn thành. Thêm vào đó, bạn phải hoàn thành Mẫu Đơn Đồng Ý Tái Ghi Danh
và
Mẫu Đơn Cam Kết với Nhà Trường. Hạn chót là Ngày 28 Tháng 2 Năm 2017.
Chân thành cảm ơn các bạn về việc hoàn thành những thông tin tài chính cần thiết đúng thời hạn. Nếu các
bạn có bất kỳ thắc mắc hay lo lắng gì, xin cứ hỏi. Trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ thông báo cho
các bạn kết quả về sự hỗ trợ từ Giáo Phận San Jose và BASIC Fund.
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin hãy sớm liên lạc với chúng tôi.
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