Saint Patrick School
Sponsored by the Daughters of Charity

Quá Trình Đăng Ký cho Những Học Sinh Mới
Năm Học 2019 – 2020
Chúng tôi rất vui khi bạn chọn đăng ký cho con em vào học trong Trường St. Patrick. Sau đây là
hướng dẫn đăng ký nhập học. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc gì trong quá trình đăng ký,
xin gọi Văn Phòng Trường ở số điện thoại 408- 283-5858.
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Điền đơn trực tuyến. Chọn trang “Admission” trên trang web của trường. Có một đường dẫn
đến mục điền đơn TADS trực tuyến “Admissions and Enrollment”. Xin điền đơn. Lệ phí nộp đơn
là $50.00 (không hoàn lại) cho mỗi em đăng ký vào Trường St. Patrick.
Khi bạn điền đơn, bạn sẽ nhận một cuộc gọi để yêu cầu bạn mang theo những giấy tờ cần thiết
đến văn phòng trường: giấy khai sinh của mỗi em, giấy chứng nhận rửa tội, giấy chứng nhận Bí
Tích Thánh Thể (nếu có), bản sao của bảng điểm gần nhất (Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8) và hình thẻ
của học sinh.
Những học sinh tiềm năng từ Lớp Mẫu Giáo cho đến Lớp 7 sẽ được “quan sát” một ngày trong
lớp học bằng trình độ các em hiện tại. Các em sẽ được làm bài thi STAR cho Đọc và Toán. Làm
lịch hẹn cho “những ngày quan sát” tại Văn Phòng Trường.
Các em Chuyển Tiếp Mẫu Giáo và Mẫu Giáo sẽ được “kiểm tra khả năng đọc” bắt đầu từ
Tháng 2 Năm 2019.
Những thư chấp nhận hoặc không chấp nhận sẽ được thông báo khi tất cả những giấy tờ cần
thiết, bài kiểm tra đánh giá và sự quan sát (nếu cần) được hoàn tất.
TẤT CẢ các gia đình của Trường St. Patrick phải điền Đơn Đánh Giá Hỗ Trợ Tài Chính dù có
muốn nhận hỗ trợ hay không. Xin chắc chắn bao gồm tất cả những giấy tờ được yêu cầu.
Nếu bạn yêu cầu nhận hỗ trợ tài chính, tất cả những yêu cầu sau phải hoàn thành: 1) Đơn
Hỗ Trợ Tài Chính FACTS 2019. Đơn này có sẵn trên trang web của trường. Đơn này phải được
đăng ký trực tuyến và ngày hết hạn là Ngày 14 Tháng 2 Năm 2019. Xin gửi kèm những giấy tờ
được yêu cầu. Giáo Phận San Jose sẽ xem xét những giấy tờ này để trao hỗ trợ tài chính. Có đóng
lệ phí để xem xét đơn. 2) Đơn Hỗ Trợ Tài Chính BASIC Fund. Đơn này có sẵn trên trang web
của trường hoặc ở văn phòng trường. Bạn cũng có thể tìm thấy đơn này trên trang web:
www.basicfund.org (BASIC Fund có dành cho những em học sinh MỚI.) Hạn chót nộp đơn này
là Ngày 15 Tháng 3 Năm 2019 tại Văn Phòng Trường để xem xét đầu tiên.
Khi một em học sinh được chấp nhận, và bạn đã hoàn thành tất cả những giấy tờ hỗ trợ tài chính
yêu cầu, hoàn thành quá trình đăng ký trực tuyến dưới tài khoản TADS. Vào mục
“Admissions and Enrollment” để đăng ký. Lệ phí đăng ký $100.00 cho mỗi học sinh không được
hoàn lại phải thanh toán ngay lúc đăng ký.
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