San Diego State University Talent Search Program
Học sinh của bạn nhận được các dịch vụ được cung cấp bởi chương trình SDSU Talent Search. Chúng tôi là
một dự án được tài trợ bởi liên bang với mục tiêu thúc đẩy sự tiếp cận nền giáo dục đại học và nâng cao chất
lượng học tập. Thông tin của bạn chỉ được sử dụng để xác minh sô lượng mà hệ thống chúng tôi hỗ trợ và nó
được giữ bí mật. Liên lạc với chúng tôi theo số (619) 594-8222 hoặc pcitalentsearch@sdsu.edu để biết thêm
thông tin chi tiết.

Vui lòng hoàn thành với bút mực xanh/đen
Trung học: _________________________Khối: _______Năm tốt nghiệp: 20___ Số ID của học sinh:___________________
Thông tin của học sinh :

Tên: _______________________________ Họ: _____________________________________ Tên đệm: ___________________

Địa chỉ nhà: ___________________________________ Thành phố: _________________ Bang: CA Mã Bưu Chính: __________
Số điện thoại (

) ___________________ Địa chỉ email của học sinh: __________________________________________

Sinh ngày: Tháng________ Ngày: _______ Năm: _______

Giới tính:  Nam  Nữ

Quốc tịch:  Công dân Hoa Kỳ  Thường trú nhân (Thẻ xanh,1151, 1551)  Khác, giải thích:________

Dân tộc mà bạn nhận định ở bản thân :
1) Bạn có nhận mình là người Tây Ban Nha hay latino không?  Vâng  Không (nếu không, hoàn thành # 2)
2) Đánh dấu tất cả những gì áp dụng:  Người Mỹ gốc Ấn  Người A� châu
 Người Mỹ gốc Phi
 Người da trắng  Người Hawaii hoặc đảo Thái Bình Dương  Khác: _______________________
Tiếng anh là ngôn ngữ thứ hai của bạn (ELD/ESL)?

 Vâng  Không

Bạn đang thuộc một chương trình tiếp cận cộng đồng khác? (vui lòng khoanh tròn): SDSU Talent Search, SDSU
Upward Bound, WAHUPA Talent Search, WAHUPA Upward Bound, UCSD Upward Bound, khác: _______________
Phụ huynh / người giám hộ:

Phạm vi thu nhập chịu thuế của gia đình:
 Thấp hơn $18,735
 Từ $31,996 đến $38,625
 Từ $51,886 đến $58,515
 Từ $18,736 đến $25,365
 Từ $38,626 đến $45,255
 Từ $58,516 đến $65,145
 Từ $25,366 đến $31,995
 Từ $45,256 đến $51,885
 Từ $65,146 hoặc cao hơn
Có bao nhiêu người sống trong nhà của bạn (bao gồm cả chính bạn)? ____________________
Vui lòng chọn mức giáo dục cao nhất được hoàn thành bởi cha mẹ / người giám hộ của bạn:
Phụ huynh/người giám hộ 1: Thấp hơn trường trung học Trung học Cao đẳng
Kỹ thuật/dạy nghề  Học vị cử nhân Học vị thạc sĩ
Học sinh có sống với cha mẹ / người giám hộ này không??
 Vâng  Không
Phụ huynh/người giám hộ 2: Thấp hơn trường trung học Trung học Cao đẳng
Kỹ thuật/dạy nghề  Học vị cử nhân Học vị thạc sĩ
Học sinh có sống với cha mẹ / người giám hộ này không??
 Vâng  Không

Tất cả các thông tin trên là đúng với sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi ủy quyền cho bạn tiết lộ thông tin cho Chương trình
SDSU Talent Search bao gồm điểm số, điểm danh và điểm kiểm tra của con tôi. Tôi cũng cho phép sử dụng tên con trai /
con gái của tôi và hoặc chụp ảnh cho mục đích biên tập, quảng cáo, tuyển dụng hoặc giáo dục. Tất cả các thông tin sẽ được
giữ bí mật.

Chữ ký học sinh: _____________________________________

Ngày: _____________________

Tên cha mẹ: ______________________ ______________________ Chữ ký của phụ huynh: ______________________ Ngày: ____________
Tên

Họ

Số điện thoại của phụ huynh ________________________ Email của phụ huynh ________________________________________________
Staff/Tutor Name: ____________________ Teacher: _________________ Period: _______
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