
 

Ai có thể đăng ký? 

• Trường Công Đặc Cách Conservatory Lab đang nhận đơn cho Lớp Nhà Trẻ đến lớp 8. Trường Conservatory Lab 

không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nòi giống, giới tính, nguồn gốc quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, xác định 

giới tính, thiên hướng tình dục, khuyết tật tâm thần hoặc thể chất, tuổi tác, tổ tiên, nhu cầu đặc biệt, trình độ tiếng Anh 

hoặc trình độ ngoại ngữ, khả năng thể thao hay thành tích học tập trước đây. 

    đăng ký   ng      n  ? 

• Điền cẩn thận toàn bộ đơn và trực tiếp nộp hoặc nộp qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

  
  
  
  
 

• Chúng tôi sẽ không nhận đơn gửi qua email và/hoặc fax. 

• Chúng tôi sẽ không nhận đơn không hoàn chỉnh. 

• Chúng tôi phải nhận được đơn trước Giữa trưa thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015. 

Tôi sẽ biết được liệu   n đã được nhận b ng cách nào và khi nào? 

• Rút Thăm Tuyển Sinh sẽ được tổ chức vào thứ Tư, 11 tháng 3, 2015 tại Trường Công Đặc Cách Conservatory Lab. 
Mặc dù chúng tôi hoan nghênh đương đơn tham dự rút thăm, sự tham dự không phải là yêu cầu để được tuyển. Nếu 
quý vị không muốn tên con mình được đọc lên hay công bố trong kết quả rút thăm, vui lòng gửi email "Từ Chối" đến 
admissions@conservatorylab.org hoặc gửi qua đường bưu điện đến "Admissions" (Phòng Tuyển Sinh) tại Conservatory 
Lab Charter School, 2120 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02124. 

• Thông báo kết quả rút thăm sẽ được gửi cho tất cả đương đơn vào thứ Năm, 12 tháng 3, 2015. 

 Ư VẤN l m đơn 

• Điền tất cả thông tin. Viết in gọn gàng và rõ ràng. 
• Đảm bảo rằng ngày sinh và cấp lớp của con quý vị là chính xác 100%. 
• Làm đơn vào lớp mà con quý vị sẽ học vào tháng 9, 2015. 
• Chỉ bao gồm số điện thoại còn hoạt động - vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều hơn một số điện thoại còn hoạt động. 
• Đảm bảo địa chỉ là chính xác. Bao gồm số nhà và mã zịp 5 chữ số. 
• Thông báo ngay cho chúng tôi nếu địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của quý vị có thay đổi. 
• Điền một đơn riêng cho từng trẻ làm đơn xin vào trường. 

• Đảm bảo rằng chúng tôi đã nhận được đơn của quý vị. Nếu quý vị không nhận được thư xác nhận việc nhận 
đơn của quý vị, hãy gọi số (617) 254-8904 để xác minh rằng thông tin của quý vị có trong hồ sơ tham dự rút thăm của 
chúng tôi. 

Tôi phải làm gì nếu tôi có thắc mắc? 

• Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc nếu thông tin liên lạc của quý vị có thay đổi, vui lòng liên lạc với chúng tôi 

bằng cách gửi email đến admissions@conservatorylab.org hoặc gọi số (617) 254-8904. Quý vị cũng có thể tham khảo 

trang web của chúng tôi để biết thông tin tại www.conservatorylab.org. 

 

Để tìm hiểu thêm về việc ghi danh vào các trường công đặc cách của Massachusetts, vui lòng truy cập trang web cảu Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts. 

Các gia đình có thể tìm thông tin về tất cả các trường công đặc cách của Massachusetts tại: http://profiles.doe.mass.edu/search/search.aspx?leftNavId=11238 

Để tìm hiểu thêm về việc ghi danh tham gia các trường công khác tại Boston, vui lòng truy cập trang đăng ký Trường Công Boston tại: 

http://www.bostonpublicschools.org/domain/29 

Mẫu Đơn Đăng Ký Học Sinh Mới  

Năm Học 2015-2016 

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến  rường C ng Đặc Cách Conservatory Lab! 
Vui lòng đọc thông tin và tư vấn bên dưới về cách nộp đơn đăng ký tham gia rút thăm tuyển sinh. 

Conservatory Lab Charter School – Admissions 
2120 Dorchester Avenue 
Dorchester, MA 02124 

mailto:admissions@conservatorylab.org
mailto:admissions@conservatorylab.org
http://www.conservatorylab.org/


 

     
_____________________________________ | _________________________________ |  ________________________________________________________ 

Tên     Tên Đệm     Họ 

 

_____________________________________ | _________ |  ______________________________________________ | _________________________________ 

Ngày Sinh        Giới Tính     Chủng Tộc/Sắc Tộc   Cấp Lớp Hiện Tại (2014-2015) 

 

_____________________________________ | ___________________________________________________________________________________________ 

Thành Phố Nơi Sinh    Tên Trường Hiện Tại 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Địa Chỉ Gửi Thư     Thành Phố/Tiểu Bang/Mã Zip        

 

 

Mẫu Đơn Đăng Ký Học Sinh Mới  

Năm Học 2015-2016 

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH 

THÔNG TIN VỀ PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ #1 

__________________________________ | ___________________________________________________ 
Tên      Họ 

 
Quan hệ với học sinh (khoanh tròn):    Mẹ        Mẹ kế  Cha   Cha dượng     Bà      Ông     Cô/Dì    Chú/Bác     Khác _____________________________ 
 

________________ | ____________________ | ________________ | ______________________________ 
Số điện thoại nhà  Điện Thoại Di Động          Điện Thoại Nơi Làm Việc        Địa Chỉ Email   
 

Ưu tiên ngôn ngữ (khoanh tròn):  Tiếng Anh     Tiếng Tây Ban Nha    Tiếng Bồ Đào Nha    Phương Ngữ Haiti     Tiếng Quan Thoại    Khác_________________ 
 
Sống với trẻ (khoanh tròn):    Có    Không        

THÔNG TIN VỀ PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ #2 

________________________________________ | ______________________________________________ 
Tên                      Họ 

 
Quan hệ với học sinh (khoanh tròn):    Mẹ        Mẹ kế  Cha   Cha dượng     Bà      Ông     Cô/Dì    Chú/Bác     Khác _______________________________ 
 

_________________ | ____________________ | ________________ | ______________________________ 
Số điện thoại nhà   Điện Thoại Di Động  Điện Thoại Nơi Làm Việc Địa Chỉ Email   
 

Ưu tiên ngôn ngữ (khoanh tròn):  Tiếng Anh     Tiếng Tây Ban Nha    Tiếng Bồ Đào Nha    Phương Ngữ Haiti     Tiếng Quan Thoại    Khác__________________ 
 
Sống với trẻ (khoanh tròn):    Có    Không        

THÔNG TIN VỀ ANH CHỊ EM 

1) Con của quý vị có anh chị em nào đang học tại trường Conservatory Lab hay không?    Có    Không     
 

____________________________________ | _________________________________________________ 
Tên            Họ 

 

 
2) Con của quý vị có anh chị em nào cũng đang đăng ký vào trường Conservatory Lab hay không?*    Có    Không  
*Mỗi học sinh đăng ký vào trường phải điền vào một đơn riêng.      
 

_________________________________ | ____________________________________________________ 
Tên      Họ 
 

 
3) Con quý vị làm đơn vào cấp lớp nào? _________________ 



 

 Danh sách kiểm tra 

     đã  ung  ấp: 

o 2 giấy tờ chứng minh nơi cư trú (một bản kê gần đây có tên và địa chỉ hiện tại của quý vị) 

 Ví dụ: hóa đơn dịch vụ tiện ích, hợp đồng vay thế chấp, hợp đồng thuê nhà hiện tại, mẫu đơn W2, 

phiếu lương, sao kê thẻ tín dụng 

o Nếu làm đơn vào khối K1*, một bản sao giấy khai sinh của con quý vị.  
*Con quý vị phải được 4 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9, 2015 để vào khối K1. 

     đã đ ền tất cả các phần một cách gọn gàng và rõ ràng. 

 
   

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng thông tin bên trên là chính xác và hoàn chỉnh. Ngoài ra, tôi hiểu rằng chỉ 

có các đơn nào hoàn chỉnh và nhận được trước thời hạn thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015 sẽ được đưa vào Rút Thăm Tuyển 

Sinh của trường Conservatory Lab năm học 2015-2016. Tôi đồng ý cho phép đọc hoặc công khai tên của con tôi 

trong kết quả rút thăm.  

 

_______________________________________________________  _____________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ     Ngày 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

For administrative use ONLY:  
 
Lottery #________     Wait List # ________  Application #:  
Accepted  Declined   Accepted Declined 
 
Received by: ____________    __ __________________ Recorded by: ______________       __________________________ 

 

Vui Lòng Gử  Đơn Đăng Ký Đã Đ ền Đến Địa Chỉ: 
Conservatory Lab Charter School – Admissions 

2120 Dorchester Avenue 
Dorchester, MA 02124 


