
Họ của học sinh: ___________________________________        Tên học sinh: ___________________________ 

Địa chỉ nhà: _______________________________________        Thành phố: ________________________   Số vùng: _________

Số điện thoại chính (_______)__________________  

Tên phụ huynh/người giám hộ 1:

Họ: _________________________________________________  Tên: ___________________________________________

Nghề nghiệp: ________________________________________   Điện thoại sở làm (_______)_________________

Địa chỉ E-mail: ________________________________________  Điện thoại cầm tay (________)_______________

Tên phụ huynh/người giám hộ 2:

Họ: _________________________________________________  Tên: ___________________________________________

Nghề nghiệp: ________________________________________   Điện thoại sở làm (_______)_________________

Địa chỉ E-mail: ________________________________________  Điện thoại cầm tay (________)_______________

Tại sao bạn muốn con mình tham gia chương trình Puente?

Nếu con tôi được nhận vào chương trình Puente, tôi hiểu rằng mục tiêu của chương trình là chuẩn bị cho học sinh đủ điều kiện học 
đại học và cao đẳng. Tôi đồng ý tham gia Puente trong thời hạn 4 năm. 

The Puente Project · Center for Educational Partnerships · University of California Berkeley · thepuenteproject.org

Đơn đăng ký chương trình Puente
Tin tức của phụ huynh/người giám hộ

Trình độ học vấn cao nhất của gia đình:               Phụ huynh 1     Phụ huynh 2                Anh chị em

Chưa tốt nghiệp trung học 

Tốt nghiệp trung học

Một số trường đại học, không có bằng cử nhân 

Có bằng cử nhân trở lên   

Không áp dụng / không biết 

Ngôn ngữ chính ở nhà: 
Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh và tiếng Việt           Ngôn ngữ khác ____________

Số lượng thành viên đang cùng sống trong nhà: 
phụ huynh/người giám hộ: _______      trẻ em dưới 18 tuổi: ______      thành viên khác: _______   TỔNG CỘNG: _______

Bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình của bạn đã từng học đại học/cao đẳng không?    Có Không

XIN PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ ĐIỀN VÀO ĐƠN ĐĂNG KÝ NÀY

Tên Tên trường cao đẳng hoặc đại học Tốt nghiệp 
Có / Không Liên hệ với học sinh

__________________________________________ ____________________
Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ Ngày



Tham gia câu lạc bộ của chương trình Puente.

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ HỌC SINH

Tham dự các cuộc họp phụ huynh liên quan đến 
chương trình Puente.

Hợp tác với cố vấn của tôi để chuẩn bị nhập học 
vào một trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm.

Cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ con của tôi trong các 
mục tiêu học tập và nghề nghiệp của nó, và tham 
gia đầy đủ vào chương trình Puente.

Đăng ký vào các lớp học A-G để chuẩn bị vào 
đại học và tham dự tất cả các lớp học của tôi 
hàng ngày.

Theo dõi tất cả các bài tập trong lớp của con tôi. Sẽ cố gắng đạt điểm trên trung bình trong các 
lớp này.

Cung cấp hỗ trợ cho cố vấn Puente và giáo viên để 
hỗ trợ con tôi.

Gửi giấy phiếu điểm đã có chữ ký cho cố vấn và 
phụ huynh ngay lập tức.

Tham gia các sự kiện dành cho phụ huynh / cộng 
đồng của Puente.

Tham gia các hoạt động lãnh đạo của cộng đồng.

Cung cấp hỗ trợ các phụ huynh khác đang tham gia 
chương trình Puente.

Tham dự các chuyến đi thực tế đến những trường 
đại học và các hoạt động văn hóa.

Gặp gỡ với cố vấn chương trình Puente khi cần 
thiết.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa ở 
trường và/hoặc xã hội.

Chúng tôi đã đọc thỏa thuận dành cho phụ huynh/người giám hộ và học sinh của chương trình Puente và 
đồng ý làm việc với khả năng cao nhất của mình để đáp ứng các điều khoản trên. Chúng tôi hiểu rằng thỏa 

thuận này sẽ được cố vấn chương trình Puente xem xét định kỳ để xác định tiến bộ học tập.

___________________________________       __________________________________
  Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ       Chữ ký của học sinh

___________________________________       __________________________________
   Ngày            Ngày 

Con của tôi _______________________________________ và tôi muốn tham gia vào chương trình Puente 

ở trường ______________________________. Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu của chương trình là chuẩn bị 

cho học sinh đủ điều kiện học đại học và cao đẳng. Chúng tôi đồng ý tham gia chương trình Puente trong 

thời hạn 4 năm và thực hiện các điều khoản sau đây:

THỎA THUẬN PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ HỌC SINH
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