ÁP DỤNG ĐĂNG KÝ NĂM
HỌC 2019-2020
Boston Green Academy Muốn Bạn!
Chúng tôi hiện đang chấp nhận đơn học trong năm học 2019-2020. Chúng tôi sẽ ghi danh lớp 6 và
học sinh mới lớp 7-11 cho đến khi tất cả chỗ ngồi được điền.Boston Green Academy (BGA) là
một Trường Công Lập Boston mở cho tất cả học sinh sinh sống tại Thành phố Boston.
Làm thế nào để ghi danh:
1) Nộp đơn trực tuyến tại www.bostongreenacademy.org/enrollment-process hoặc điền vào
mẫu giấy này
2) Ghế ngồi có giới hạn. Ghi danh ngay! Hạn chót nộp đơn đầu tiên là thứ Sáu, ngày 15
tháng 2 năm 2019 lúc 4:00 chiều.Xổ số công cộng của chúng tôi sẽ được tổ chức vào
ngày 27 tháng 2 năm 2019 lúc 4 giờ chiều tại thư viện của chúng tôi tại Học viện Xanh
Boston. Chúng tôi chấp nhận học sinh bổ sung sau thời hạn đầu tiên cho đến khi tất
cả các chỗ ngồi được làm đầy - các ghi danh được chào đón cả năm!
3) Trả lại đơn đã hoàn tất:
Gửi fax đến
(617) 635-9858
Bằng thư hoặc Trực tiếp:

Boston Green Academy
20 Warren Street
Brighton, MA 02135

Qua email đến:

enroll@bostongreenacademy.org

Để biết thêm thắc mắc, vui lòng gọi cho chúng tôi qua điện thoại: (617)635-9860 (Văn Phòng Chính)

(857)891-1742 (Điều phối viên đăng ký)

Trường chúng tôi cung cấp:

• Chuẩn bị cho đại học và lực lượng lao động,
đặc biệt là sự nghiệp xanh
• Ngày học kéo dài, các môn Advanced
Placement, nghệ thuật, chương trình thể thao
đầy đủ, công nghệ, tư vấn đại học
• Hơn 40 hợp tác bao gồm: Big Brothers/Big
Sisters, City Year, Boston University, Boston
Debate League, Boston Scholar Athletes, và
nhiều hơn nữa
• Yêu cầu tốt nghiệp tốt nghiệp vượt quá các
Trường Công Lập Boston
• Môi trường học tập an toàn và hỗ trợ và nhân
viên tận tụy
• Hỗ trợ xã hội và học thuật mạnh mẽ
• Một cam kết với gia đình và học sinh của tất
cả các nền tảng-tất cả mọi người được chào
đón tại BGA!

Xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi:

www.bostongreenacademy.org

THÔNG TIN BẮT BUỘC:
Ngày:___________________

THÔNG TIN HỌC SINH

Tên học sinh:
Địa chỉ:

Tên đầu tiên

Tên đệm

Số đường và tên

Họ

Thành phố

Tiểu bang

Lớp học của bạn đang nộp đơn vào năm học 2019-2020: 96th
Ngày sinh:

/

Tháng Ngày

/

Phone: (

Tên đầu tiên

)
Nhà

97th

Mã vùng

98th

99th

910th

911th

Trường học hiện tại:

Năm

THÔNG TIN GIA ĐÌNH
Tên Phụ Huynh / Giám Hộ #1:

BPS ID#:________________

(

Họ

Mối quan hệ với học sinh:

)

Email:

điện thoại di động

THÔNG TIN TÙY Ý:
Tên Phụ Huynh / Giám Hộ #2:
Phone: (

)
Nhà

Tên đầu tiên

(

Họ

Mối quan hệ với học sinh:

)

Email:

điện thoại di động

Giới Tính Học Sinh: 9 Nữ 9 Nam 9 Phi giới tính

Ngôn ngữ nói ở nhà:

Bạn có anh chị em hiện đang theo học tại Boston Green Academy?
Tên đầu tiên

Họ

LIÊN HỆ: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Nhập Học của chúng tôi theo số
857-891-1742 hoặc email enroll@bostongreenacademy.org
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Boston Green Academy (BGA) không phân biệt chủng tộc, màu da, quốc gia xuất thân, tôn giáo hay tín ngưỡng, giới tính,
nhận diện giới tính, dân tộc, xu hướng tình dục, khuyết tật thể chất hoặc tâm thần, độ tuổi, tổ tiên, năng lực thể thao, nhu
cầu đặc biệt, mức độ thành thạo Anh ngữ hoặc một ngôn ngữ nước ngoài, hoặc thành tích học tập trước đây. Bất kỳ và mọi
thông tin được yêu cầu trong đơn này, như ngôn ngữ sử dụng tại nhà hoặc chủng tộc/dân tộc, không phải để, và sẽ không
được sử dụng, để phân biệt đối xử. Tài liệu này sẽ bị hủy bỏ trong vòng hai năm kể từ ngày bốc thăm. Các đương đơn không
được nhận vào trường có quyền nhận một bản sao các tài liệu của mình để hủy bỏ. Xin liên hệ BGA để biết thêm chi tiết.

