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Hoan Nghênh Quý Vị Đến Với Trường Philadelphia Virtual Academy (PVA)! 

 

Chúng tôi hiện đang thu nhận đơn ghi danh cho niên học 2013-2014. Chúng tôi mong mỏi sẽ 

được phục vụ con em quý vị.  

 

Những thông tin sau đây là khởi đầu của tiến trình ghi danh học. Xin hãy điền vào đơn này và 

gởi trả tờ đơn cho Trung Tâm PVA tại số 440 N. Broad Street, Phòng 402, Philadelphia, PA 

19130.   

 

Xin hãy điền riêng từng đơn cho mỗi học sinh.  

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về nội dung của tài liệu này, hoặc muốn liên lạc với chúng tôi 

về bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến việc học của con mình, xin hãy để lại lời nhắn số 215-400-

8486, hoặc viết thơ trực tuyến cho Trung Tâm Trợ Giúp tại điạ chỉ 

www.philasd.org/language/vietnamese/help Chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với quý vị.  

* Phải trả lời những câu hỏi có dấu chấm sao. 

 

*Tên Học Sinh/Student First Name 

 

____________________________________ 

 

*Họ Của Học Sinh/Student Last Name 

 

____________________________________ 

 

*Ngày Sanh/Student’s Date of Birth 

 

____________________________________ 

 

*Hiện Đang Học Lớp/What grade are you 

currently in? 

 

____________________________________ 

 

*Địa Chỉ Của Học Sinh/Student Mailing Address 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Số Thẻ Học Sinh/ School District of 

Philadelphia ID number 

 

____________________________________ 

 

Số An Ninh Của Tiểu Bang Pennsylvania 

/Student Pennsylvania Secure ID number 

 

____________________________________ 

*Tên Phụ Huynh/Parent’s Name (Tên, Họ)  

______________________________________________________________________________ 

 

*Điện Thoại Số /Phone (Hãy cho số ĐT 

trong ngày  mà chúng tôi có thể liên lạc 

được với quý vị)  

____________________________________ 

Địa Chỉ Email/Valid Email Address 

 

 

____________________________________ 
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*Quý vị có nói được tiếng Anh thành thạo hay không?/Do you speak fluent English? Một 

người đại diện sẽ gọi điện thoại liên lạc với quý vị và chúng tôi bảo đảm sẽ có người thông dịch 

nếu quý vị cần. 

 

 Nói Được  Không 

 

Quý vị muốn chúng tôi liên lạc tiếp theo bằng ngôn ngữ gì?/In what language would you like 

us to follow-up with you? 

 

 An-ba-ni        Ả Rập         Trung Quốc         Anh Ngữ       

 Pháp          Khờ Me        Tiếng Nga         Tây ban Nha  

 Tiếng Việt   Khác _______________________ 

 

 

*Con quý vị có nhận được sự hỗ trợ cho Học Viên Anh Ngữ (ELL) hay không?/Is your 

child receiving any English Language Learner (ELL) supports? 

 Có  Không 

 

 

*Con quý vị có Chương trình IEP hay không? Được xếp vào Chương trình Giáo Dục Đặc 

Biệt?/Does your child have an IEP? Classified as Special Education? 

 Có   Không 

 

Sở Thích Của Con Quý Vị/Your child’s Hobbies- Hãy ghi ra bất cứ những sở thích gì hiện nay 

của con quý vị. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

*Hiện nay con quý vị đang học trường gì?/What school does your child currently attend? 

______________________________________________________________________________ 

 

Con quý vị thích chơi những môn thể thao gì?/In what sports activities is your child 

interested? 

______________________________________________________________________________ 

 

Từ đâu mà quý vị nghe được về Trường PVA? /Where did you hear about PVA? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

*Tại sao quý vị quan tâm đến Trường Philadelphia Virtual Academy?/Why are you 

interested in Philadelphia Virtual Academy (PVA)? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 


