2022-2023 MẪU PHÊ DUYỆT ĐƠN
Phụ huynh hoặc người giám hộ phải hoàn thành trang một trước khi đưa tài liệu này cho giáo viên lớp học
hoặc người giữ trẻ. (Ghi chú: Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phải hoàn thành biểu mẫu này
chỉ có nếu đứa trẻ chưa đi học.) Đơn đăng ký phải được điền đầy đủ để được xem xét.
Đối với cha mẹ hoặc người giám hộ: Trước khi có quyết định chấp nhận, Trường Thomas Metcalf phải
nhận được báo cáo này. Vui lòng điền vào tất cả các trường ở trang 1 và ba dòng trên cùng ở trang 3.
Phần còn lại của đánh giá phải được hoàn thành bởi giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em gần đây nhất
của con bạn (nếu con bạn chưa đi học) và được trả lại bởi người đó (xem địa chỉ gửi thư bên dưới).
Thông tin trên mẫu đơn này sẽ được sử dụng cho mục đích nhập học và sẽ chỉ được giữ lại nếu con bạn
được nhận vào Trường Thomas Metcalf. Nếu con bạn không được chấp nhận, thông tin này sẽ bị hủy.

Tôi cho phép hoàn thành biểu mẫu đính kèm và gửi lại cho Trường Thomas Metcalf. Tôi cũng cho phép
bạn tiết lộ thông tin bổ sung từ hồ sơ thường trú của con tôi cho Trường Thomas Metcalf nếu hiệu trưởng,
Tiến sĩ Jason Surian, yêu cầu cho mục đích nhập học.
Tên học sinh

Cấp lớp hiện tại

Chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ

Ngày

thẻ học sinh: _________________________ (Bức thư đầu tiên của con đầu tiên tên + chữ cái đầu tiên
của đứa trẻ Cuối cùng tên + tháng sinh 2 chữ số + ngày sinh 2 chữ số - tức là John Smith sinh ngày 1
tháng 1st sẽ sử dụng JS0101)
Quận cư trú (hãy khoanh tròn một):
Bài 5
Quận 87
Khác
Lớp đăng ký:
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K
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số 8

Cha mẹ:
>

Vui lòng cung cấp toàn bộ Mẫu Đánh giá Đương đơn cho giáo viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc trẻ hiện tại của con bạn (nếu con bạn vẫn chưa đi học). Nếu con bạn không nhận
được dịch vụ giữ trẻ, hoặc nếu con bạn học tại nhà, vui lòng cho biết điều đó ở trang 3 và gửi lại
toàn bộ mẫu đơn cho địa chỉ bên dưới.

Giáo viên / Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em:
>

Vui lòng KHÔNG đề cập đến tên học sinh trên trang 3-4 của Mẫu Thẩm định Ứng viên.

>

Mặc dù chúng tôi muốn các tài liệu này được trả lại kịp thời, nhưng chúng không phải tuân theo
ngày 1 tháng 3st đường giới hạn.

>

Vui lòng gửi lại thông tin sau:
□ Mẫu thẩm định ứng viên,
□ Bản sao học bạ hiện tại của học sinh hoặc bản tóm tắt tiến trình,
□ Bản sao bài kiểm tra Illinois Đánh giá mức độ sẵn sàng (IAR) gần đây nhất của học sinh
hoặc tương đương (nếu ứng viên hiện đang ở 4thứ tự -7thứ tự lớp)
Trực tiếp đến:
Thomas Metcalf School Attn: Hội đồng tuyển sinh
Hộp khuôn viên 7000
Bình thường, IL 61790-7000

NGÂN HÀNG BÊN NÀY

thẻ học sinh:

Phụ huynh - vui lòng hoàn thành 2 phần đầu tiên

Quận cư trú (hãy khoanh tròn một):

Bài 5

Lớp đăng ký:
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Nếu học sinh không có giáo viên đứng lớp hoặc người chăm sóc trẻ em, vui lòng đánh dấu vào ô thích
hợp:
□ Con tôi được học tại nhà. Tôi sẽ gửi Biểu mẫu Đánh giá Ứng viên cùng với tài liệu về điểm, tóm tắt
tiến trình và điểm kiểm tra.
□ Con tôi không đi học mầm non và không có người trông trẻ. Tôi sẽ gửi Mẫu thẩm định ứng viên mà
không cần hoàn thành các phần bên dưới.

Phần sau sẽ được hoàn thành bởi giáo viên đứng lớp hoặc người chăm sóc trẻ em. Xin vui lòng
không đề cập đến học sinh bằng tên trên biểu mẫu này hoặc trong bất kỳ nhận xét bổ sung nào. Thông
tin này sẽ chỉ được sử dụng như một trong một số tiêu chí để xác định việc nhập học:
Danh sách các mục cần gửi đến Trường Thomas Metcalf:
□ Mẫu thẩm định ứng viên đã hoàn thành và ký tên
□ Bản sao của thẻ báo cáo hiện tại hoặc bản tóm tắt tiến trình
□ Bản sao kỳ thi IAR hoặc tương đương (nếu học sinh đang học lớp 4-7)

Sự tham dự
1.

Số học sinh đi học trong năm học vừa qua là: Thường xuyên Kém lẻ tẻ

Kết quả học tập
2.

Bạn sẽ đánh giá kết quả học tập chung của học sinh ở hạng mục nào?
Trên mức trung bình
Trên mức trung bình
Trung bình cộng

3.

Theo bạn, học lực của em này phù hợp với khả năng của em như thế nào?
Khả năng vượt xa hiệu suất
Khả năng hơi vượt quá hiệu suất

4.

Khả năng tương đương với hiệu suất
Khả năng hơi thấp hơn hiệu suất

Đứa trẻ này sẽ hoạt động như thế nào trong một môi trường học tập đặt giá trị cao về tính độc lập?
Rất tốt
Nói chung là khá tốt

5.

Dưới trung bình
Dưới mức trung bình

Một số khó khăn nhỏ
Khó khăn lớn

Làm thế nào để đứa trẻ này chuyển từ hoạt động học tập này sang hoạt động học tập khác?
Rất tốt
Nói chung là khá tốt

Một số khó khăn nhỏ
Khó khăn lớn

Hành vi
6. Làm thế nào để đứa trẻ này thích nghi với những người và bối cảnh mới?
Rất tốt
Một số khó khăn nhỏ
Nói chung là khá tốt
Khó khăn lớn
7.

Trẻ này thường được các bạn cùng lớp chọn tham gia các hoạt động như thế nào? Sự đồng hành của
anh ấy / cô ấy có được tìm kiếm và đánh giá cao không?
Luôn
Thường xuyên Đôi khi
Hiếm khi
Không bao giờ

8. Trẻ này sử dụng quyền tự chủ ở mức độ nào?
Luôn

Thường xuyên Đôi khi

Hiếm khi

Không bao giờ

9. Trẻ này thể hiện ý thức, tự trọng ở mức độ nào?
Rất mạnh Mạnh vừa

Nhạt

Yếu đuối

10. Trẻ này cố gắng thống trị hoặc bắt nạt trẻ khác ở mức độ nào?
Luôn

Thường xuyên Đôi khi

Hiếm khi

Không bao giờ

11. Trẻ này tìm kiếm sự chú ý ở mức độ nào, bằng chứng là những hành vi như nói lộn xộn?
Luôn

Thường xuyên Đôi khi

Hiếm khi

Không bao giờ

12. Đứa trẻ này đã bao giờ bị giới thiệu đến văn phòng vì lý do kỷ luật chưa?
Có Không Số lần?

(Các) lý do

13. Đứa trẻ này đã bao giờ:
a.
Đình chỉ (trong trường học hoặc ngoài trường học)? có không
(Các) lý do
b.
Bị đuổi học? Có Không Số lần?
(Các) lý do

Số lần?

14. Có điều gì bổ sung mà bạn muốn chúng tôi biết về học sinh này không?

Chữ ký của giáo viên hoặc người đánh giá
Ngày
Chức vụ
Lớp (nếu là giáo viên)
Ngôi trường
Số điện thoại
E-mail
Bạn có sẵn sàng được liên hệ trong suốt mùa hè không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết cách chúng
tôi có thể liên hệ với bạn.
Vui lòng đính kèm thông tin bổ sung. Xin vui lòng không đề cập đến học sinh bằng tên trên biểu mẫu
này hoặc trong bất kỳ nhận xét bổ sung nào. Cám ơn sự giúp đỡ của bạn.
Lời nhắc nhở: Sau khi hoàn thành và ký vào Mẫu thẩm định ứng viên, xin vui lòng trở lại cả ba trang của
biểu mẫu cùng với một bản sao của sinh viên thẻ báo cáo hiện tại hoặc tóm tắt tiến trình và một bản
sao của học sinh Kỳ thi IAR hoặc tương đương (dành cho học sinh đang học Lớp 4thứ tự-7thứ tự) trực tiếp
đến trường Metcalf.

