Các em học sinh thân mến:

STG AileyCamp

Chúng tôi sẽ vô cùng vinh dự nếu được đồng hành cùng các em trong mùa hè này tại
Seattle Theatre Group Ailey Camp (STG AileyCamp)!
Nếu các em muốn có một cơ thể khỏe mạnh hơn, trở thành một vũ công giỏi hơn và có
một khoảng thời gian đáng nhớ bên bạn bè cũng như kết thêm bạn mới, STG AileyCamp
là nơi dành cho các em. Ngoài học nhảy, các em còn được tham gia vào các hoạt động
như đi bộ đường dài, dã ngoại, tham gia các buổi biểu diễn, nghệ thuật thị giác và còn
nhiều hơn thế nữa!
Hãy mang đơn đăng ký này về nhà và nói chuyện với cha mẹ hoặc người giám hộ nếu
em muốn tham gia STG AileyCamp.
Rất mong được gặp các em trong mùa hè này!
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THÔNG TIN TRẠI VIÊN STG AILEYCAMP (VUI LÒNG IN RA)
Họ và tên
Tuổi

Ngày sinh

Số điện thoại cố định

Số điện thoại di dộng

Địa chỉ

Giới tính (Nam/Nữ)

Căn hộ

Thành phố

Bang

Mã bưu điện

THÔNG TIN CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ
Họ và tên của cha mẹ hoặc người giám hộ
Số điện thoại nơi làm việc

Số điện thoại di động

Địa chỉ email của phụ huynh:

GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Vui lòng đánh dấu vào mục liên quan:
__ Em có tham gia Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) không? ___ Em có đang tiếp xúc với chuyên viên hoặc tư vấn viên hành vi không?
____ Em có tham gia Kế hoạch 504 không? ___ Em có đang tiếp xúc với nhân viên công tác xã hội không? ______ Không mục nào liên quan

Em sẽ vào trường nào trong mùa thu tới?
Em sẽ lên lớp mấy vào mùa thu tới?

Em đã tham dự AileyCamp trước đây chưa? ____________
Ở đâu?_______________ Khi nào?___________________
Nếu không được chọn vào STG AileyCamp mùa hè này, em sẽ làm gì?
STG AileyCamp là nơi dành cho thanh thiếu niên thuộc mọi chủng tộc. Để báo cáo, chúng tôi cần xác định chủng tộc của các
trại viên của mình. Vui lòng lựa chọn mục mô tả đúng nhất:
Người Mỹ gốc Phi
Tây Ban
Đại chủng
Châu Á:
Thổ dân Châu
Thái Bình
Khác (nêu rõ):
và Người Châu
Nha:
Âu:
Mỹ:
Dương:
Phi:

ĐỒNG THUẬN CỦA PHỤ HUYNH
TÔI ĐỒNG Ý CHO PHÉP CON MÌNH THAM GIA STG AILEYCAMP
Chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ:

Ngày

X

Vui lòng gửi đơn đã điền đầy đủ tới: aileycamp@stgpresents.org hoặc STG AileyCamp 911 Pine St, Seattle,
98101

