
 

REGISTRATION REQUIREMENTS 
Andrew P. Hill High School 

 
1. Parent or legal guardian must be present with a picture ID. Legal guardian must bring proof of 

guardianship. (Court Documents). 

2. Proof of residency in the parents or legal guardian’s name. 

Must be ONE of the following: 
❖ Electricity Bill 

❖ Water Bill 

❖ DMV print out or vehicle registration with a recent date. 

➢ If you are renting a room and unable to provide any of the documents a notarized 

letter and the landlord’s electricity bill is required. 

3. Current immunization records. (If the student is coming from outside of the Santa Clara County 

they must have a current TB test within the last 6 months). 

4. Withdrawal papers from previous school. 

5. Birth Certificate. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
Andrew P. Hill High School 

 
1. El padre o tutor legal debe estar presente con una identification con foto. El tutor legal debe 

traer prueba de la tutela. (Documentos de la Corte) 

2. Prueba de residencia en nombre de padres o tutor legal. 

Debe ser uno de los siguientes: 
• Factura de la Luz 

• Factura del Agua 

• Registro de Vehiculo con fecha reciente. 

**Si usted alquila, una carta notariada y facturas de los propietarios es requerido. 

3. Los registros de vacunacion. 
(Si el estudiante viene de fuera del condado de Santa Clara debe tener una prueba de Tuberculosis actual dentro de los 

ultimos 6 meses.) 

4. Papeles de retiro de la escuela anterior. 

5. Acta de Nacimiento. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Giấy tờ Yêu Cầu Khi Đăng Ký Nhập Học 
Trường Trung Học Andrew P. Hill 

 
1. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải có mặt cùng một ID có hình của mình. Người giám 

hộ phải mang theo bằng chứng là mình là người giám hộ (giấy chứng nhận từ toà án) 

2. Bằng chứng cư trú chổ ở có tên của Cha Mẹ hoặc của người giám hộ hợp pháp. 

      Phải là một trong các giấy tờ sau đây 
- Hoá đơn tiền điện 

- Hoá đơn tiền nước 

- Giấy tờ DMV hoặc giấy đăng ký xe gần đây nhất. 

Nếu bạn đang thuê phòng hoặc và không thể cung cấp bất kỳ giấy tờ nào, có thể nộp 

thư công chứng và hoá đơn tiền điện/nước của chủ nhà  

3. Hồ sơ chích ngừa mới nhất (Nếu học sinh đến từ khu vực ngoài quận hạt Santa Clara phải xét 

nghiệm bệnh lao trong vòng 6 tháng trở lại đây) 

4. Giấy tờ xin chuyển trường từ trường cũ và học bạ 

5. Giấy khai sanh  


