Đơn xin học hè 2018
Ngày Học: Ngày 11/6 – 13/7
Tên học sinh::
Phái: Nam __ Nữ __
Năm 2017/2087học trường nào:
Xin vui lòng liệt kê tất cả các dị ứng, kể cả dị ứng thuôc:
**Xin vui lòng mang theo phiếu điểm năm cũ.
Tên cha mẹ/ người giám hộ:
Địa chỉ:
Số điện thoại di động:
Xin khoanh tròn ngôn ngữ nào.
Tiếng Anh
Tây Ban Nha

Tiếng Tàu

Ngày sanh:
Lớp mấy:

Số điện thoại nhà/chỗ làm việc:
Vietnamese

ngôn ngữ khác

Liên lạc khi khẩn cấp. ** Chỉ những người có tên trên mới đườc quyền đón cháu.

Tên:

Quan hệ:

Điện thoại:

Tên:

Quan hệ:

Điện thoại:

Tên:

Quan hệ:

Điện thoại:

Xin điền vào ô dưới đây..
_____ Tôi đón cháu 2:30 mỗi ngày.
_____Tôi muốn cho cháu học sau giờ học trong 5 tuần là $125.
_____ Tôi muốn cho cháu học một tuần sau giờ học là $30. Tuần muốn gởi cháu:
For office use only:
Application/Payment received by (name) _____________________ on (date) ____/_____/____

Payment amount $___________ Method (Check One) ____ Cash ___ Check ___ Credit ___
** Please attach receipt.

Thông tin chung:
● Lịch trình học: Bắt đầu tưngayf 11 tháng 6 - 13 tháng 7 ( Nghỉ ngày 4 tháng 7)
● Học sinh có thể tới trường lúc 8 giờ sáng và phải được đón trước 2:30 PM
● Học sinh đón trễ sau 2:30 PM sẽ phải trả lệ phí sau giờ học (xem giá chăm sóc)
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Lệ phí Hè:
$ 150 cho học sinh CSCE, 100 đô la cho các anh chị em khác
350 đô la cho học sinh không phải là sinh viên của CSCE, 300 đô la cho các anh chị em khác
Trường sẽ đài thọ bữa sáng và trưa
Chuyến đi tham quan ngoài trường sẽ diễn ra vào mỗi thứ Sáu
Chương trình sau giờ học từ 2:30 - 6:00 mỗi ngày. Giá bao gồm:
Chương trình 125 - 5 tuần
30 đô la mỗi tuần
$ 10 mổi ngày
Đón trể sau 6:00 pm sẽ tính thêm lệ phí $10 cho mổi 5 phút
Không hoàn.

● Kỷ luật:
● Học sinh được yêu cầu phải tuân theo kỷ luật trường. Thái độ thái độ hoặc hành vi không hợp lý sẽ
dẫn đến việc sa thải khỏi chương trình.
● Học sinh sẽ bị đuổi học nếu vi phạm lần đầu. Hiệu trưởng trường sẽ nói chuyện với cha mẹ khi chúa
bị đuổi học .
● Tiền sẽ không được hoàn lại nếu con quý vị bị đuổi học .
●
● Tất cả các điều lệ và quy tắc của CSCE sẽ có hiệu lực. Bằng cách ký tên dưới đây, chúng tôi thừa
nhận rằng chúng tôi đã đọc và chấp nhận các chính sách và điều lệ cho việc nhập học và tham gia vào
Trường Mùa Hè của Trường Cộng đồng 2018
2111 International Blvd, Oakland, CA 94606 Tel:
510.686.4131 (9am-5:30pm)

Chữ ký của phụ huynh / người chăm sóc _______________________________ Ngày _________________

