
 

 

 
Đơn Ghi Danh Cho Học Sinh FMSD 2018 

 
Danh sách Kiểm Tra Đơn Ghi Danh 
 
o Hoàn tất tờ trình bày Quan Điểm của Học Sinh (Student Statement)  
o Hoàn tất bài Tiểu Luận của Học sinh (Student Essay) 
o Hoàn tất tờ Quan Điểm của Phụ huynh/Giám hộ (Parent/Guardian Statement) 
o Bản sao phiếu điểm lớp 6 và bản sao điểm CAASSP lớp 5 
o Hai tờ Giới Thiệu – Được gửi bởi từng giáo viên riêng biệt hoặc cho học sinh trong bao thư dán kín 

 
Gửi đơn ghi danh đã hoàn tất cho văn phòng chính của trường HOẶC văn phòng Breakthrough 
Học Khu Franklin-McKinley - Phòng tiền chế 2 
645 Wool Creek Drive, San Jose CA 95122 
 
Thông tin liên lạc: 

Tên:   Tina Briceño, Giám Đốc các Dịch vụ Học sinh và Đối tác 
E-mail:  tbriceno@breakthroughsv.org 
Điện thoại:  (408) 905-6683 
Trang mạng:  www.breakthroughsv.org 

 

Các Ngày Quan Trọng 
  
Hạn chót nộp đơn       Sớm: 30 tháng 1, 2018 
         Thường: 6 tháng 3, 2018 
Gửi thư thông báo Phỏng vấn/Quyết Định Gửi bằng bưu điện sáu tuần sau hạn chót 

nộp đơn 
Ngày học Chương Trình Hè  Thứ ba, 26 tháng 6 – 3 tháng 8, 2018 

 
Tính đủ tiêu chuẩn 
Để một học sinh đủ tiêu chuẩn cho Breakthrough Silicon Valley, học sinh phải:  

o Là học sinh đang học lớp 6 
o Thể hiện bằng trình độ cấp lớp hoặc cao hơn trình độ cấp lớp ở các môn giáo khoa cốt lõi (một số học 

sinh gần đạt trình độ cấp lớp có thể được xem xét) 
o Nhận diện như là học sinh học đại học thế hệ đầu tiên 
o Học ở một trong những trường học của Học Khu Franklin-McKinley hoặc San Jose Unified 
o Thể hiện nhu cầu kinh tế cho chương trình miễn-học phí. 
o Thể hiện động lực học tập  

 
Các Buổi Tối Phổ Biến Tin Tức 
Quý vị được mời và được cực kỳ khuyến khích tham dự buổi phổ biến tin tức để tìm hiểu thêm về chương 
trình của chúng tôi và các thủ tục nộp đơn. Vui lòng xem tờ rơi bao gồm trong đơn ghi danh liệt kế tất cả ngày, 
giờ, và các địa điểm khác nhau của các buổi thông tin. Quý vị chỉ cần tham dự một buổi. Các buổi phổ biến tin 
tức sẽ được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. 

 

mailto:tbriceno@breakthroughsv.org


 

 

 

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi 
Được thành lập vào năm 2002, Breakthrough Silicon Valley là một chương trình chuẩn bị đại học miễn phí 
trong sáu năm (lớp 7- lớp 12) cho các em học sinh có nhiều động lực nhưng hạn chế cơ hội giáo dục. Học 
sinh của chúng tôi gồm nhiều nhóm trẻ khác nhau, nhiều em trong nhóm mơ ước được theo học đại học và là 
thế hệ đầu tiên trong gia đình hoặc sẽ là người đầu tiên trong gia đình theo học chương trình đại học bốn-
năm.  Mặc dù chúng tôi không đòi hỏi phải là một học sinh Breakthrough "hoàn hảo", tất cả các em học sinh 
của chúng tôi nhất định cố gắng, làm hết sức mình và hỗ trợ các bạn đồng môn Breakthrough.    
 
Học sinh nộp đơn vào chương trình của chúng tôi năm lớp 6 và, nếu được nhận, sẽ ở trong chương 
trình của chúng tôi sáu năm, cho đến khi được chấp thuận vào chương trình đại học bốn-năm. Do đó, 
chúng tôi làm việc chặt chẽ với các gia đình để hỗ trợ và thử thách các em thực hiện tất cả khả năng của 
mình.    
 
Nét đặc biệt độc đáo của chúng tôi là mô hình “học sinh dạy học sinh”, trong đó các em học sinh trung học và 
sinh viên đại học phục vụ với tư cách giáo viên, kèm và dìu dắt các em học sinh nhỏ hơn. Qua những nghiên 
cứu và kinh nghiệm của nhiều năm, chúng tôi đã khám phá ra rằng các em học sinh đó đã là những tấm 
gương tạo cảm hứng và chứng tỏ rằng "học là vui" và "thông minh là lôi cuốn".      
 

Cam Kết của Gia đình 
 
Trong khóa học của chương trình sáu năm, Breakthrough làm việc hợp tác với từng gia đình để hỗ trợ 
hoàn toàn và chuẩn bị cho các học sinh thành công ở trường đại học bốn năm. Một gia đình 
Breakthrough tiêu biểu cam kết những điều sau: 
 

o Các học sinh tham gia chương trình giáo khoa sáu tuần trong mùa hè: 2018, 2019, 2020 
o Các học sinh tham gia chương trình sau giờ học hai lần một tuần trong một học kỳ lớp 7 và một học kỳ 

lớp 8 
o Phụ huynh tham gia tất cả các buổi hội thảo, buổi họp, và các hội nghị dành cho phụ huynh trong suốt 

chương trình sáu năm 
o Khi ở trung học, các học sinh/gia đình tham gia chương trình trung học thông qua những buổi hội thảo 

hàng tháng cho cả học sinh và phụ huynh và các buổi họp cá nhân. 
o Các học sinh và gia đình duy trì sự giao tiếp thường xuyên với nhân viên Breakthrough. 

 

Xét tuyển Học sinh 
Quy trình xét tuyển hồ sơ như thế nào? 
Mục đích của đơn này không loại trừ các học sinh hoặc gia đình. Chúng tôi giới hạn chấp nhận 60 học sinh 
trong số những học sinh có nhiều động lực nhất và các gia đình cam kết theo năm từ toàn Học Khu Franklin-
McKinley để cung cấp sự chú ý cá nhân cho từng học sinh trong khoảng thời gian sáu năm. 
 
Các học sinh được xét tuyển cho chương trình như thế nào? 
Để xét tuyển học sinh, chúng tôi tìm kiếm đơn xin được viết hoàn chỉnh phản ánh mong muốn học tập, làm 
việc chăm chỉ, và phát triển, cũng như dữ liệu học tập vững chắc. Ủy ban xét tuyển của chúng tôi cũng xem 
xét điểm số kiểm tra tiêu chuẩn và các giới thiệu của giáo viên để đánh giá khả năng đáp ứng những nhu cầu 
giáo khoa của học sinh. TẤT CẢ những học sinh được chấp nhận cũng phải thể hiện nhu cầu cho chương 
trình học miễn học phí. 
 
Breakthrough cam kết thực hiện sự ảnh hưởng trong cộng đồng của Silicon Valley và thay đổi không chỉ đời 
sống của học sinh, mà còn các gia đình của các em và cộng đồng lớn hơn của chúng ta.  

 



 

 

 

Lời khai của Phụ huynh/Giám hộ       
Chỉ dẫn: Mẫu đơn này dành cho phụ huynh hoặc giám hộ hoàn tất. Xin vui lòng nộp lại cùng với đơn ghi danh của học 

sinh. Tại sao chúng tôi đặt những câu hỏi này? Yếu tố đầu tiên chúng tôi cân nhắc ở mỗi đơn ghi danh là động cơ thúc 

đẩy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cân nhắc một số yếu tố khác, chẳng hạn như học sinh có phải là người đầu tiên trong gia 

đình sẽ theo học đại học không. Mặc dù những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi, nhưng không 

hẳn bảo đảm việc nhận hoặc không nhận. Những câu hỏi này được giữ kín và sẽ không được phổ biến cho bất cứ ai 

ngoài ủy ban xét tuyển của Breakthrough.   

 

Tên học sinh nộp đơn: Tên         ______     Họ   ________   

             
Ngày sinh của học sinh:      Nơi sinh (thành phố/tiểu bang):      
 

Thông tin về Phụ huynh/Giám hộ 

        Phụ huynh/Giám hộ 1        Phụ huynh/Giám hộ 2 

Xin lưu ý: Phụ huynh/Giám hộ 1 sẽ được liên hệ trong suốt quá trình ghi danh vì là người liên lạc chính thức. Trong trường hợp 
không thể liên lạc với Phụ huynh/Giám hộ 1, sẽ liên lạc với Phụ huynh/Giám hộ 2. 

Mối quan hệ với người nộp đơn      ______   __________________________________________ 
 

Tên                  

 

Địa chỉ nơi cư ngụ                

 

Thánh phố, Tiểu bang, Zip               

 

Điện thoại nhà                 

 

Điện thoại di động                

 

Email thường dùng                

 

Nghề nghiệp/Chức vụ                

 

Nơi làm việc                  

 

Nơi sinh                  

Ngôn ngữ nào quý vị  

dùng để nói chuyện với  ______________________________________________________________________________________ 

con em ở nhà? 

Ngôn ngữ nào chính thức sử dụng trong gia đình?       ___________________ 
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Chủng tộc và sắc dân của học sinh- Xin chọn một. 
Chủng tộc của học sinh:  □ người Mỹ gốc Phi châu  □ người Mỹ thổ dân  □ người La-tinh/Tây-Bồ □ người Á Châu 
                 □ Da trắng Không Phải gốc Tây-Bồ         □ Đa chủng:    ____  
Học sinh thuộc Dân tộc:          
    (Ví dụ: Việt Nam, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân…) 

Trình độ học vấn của Phụ huynh/Giám hộ 
Đánh dấu vào trình độ học vấn cao nhất của mỗi phụ huynh/giám hộ. Xin chọn một.  
  
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ 1: Tên           
 

□ Không đi học   □ Học hết lớp            □ Trung học 

 

□ Một số năm đại học  □ 4 năm đại học (tên trường và bằng cấp)     _____________  

 

□ Thạc sĩ /Tiến sĩ (tên trường và bằng cấp)         ____________   

 

PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ 2: Tên           
 

□ Không đi học   □ Học hết lớp            □ Trung học 

 

□ Một số năm đại học  □ 4 năm đại học (tên trường và bằng cấp)     ________  

 

□ Thạc sĩ /Tiến sĩ (tên trường và bằng cấp)          ________  
 

Lý lịch gia đình 
Phụ huynh/Giám hộ:        □ Độc thân    □ Kết hôn   □ Ly thân    □ Ly dị     □ Mẹ đã qua đời    □ Cha đã qua đời   

□ Khác, vui lòng giải thích __________________________________________________________________________ 

 

Học sinh hiện sống với:         □ Phụ huynh/Giám hộ 1      □ Phụ huynh/Giám hộ 2 

 

Nếu ly dị hoặc ly thân, ai là giám hộ hợp pháp?           □ Phụ huynh/Giám hộ 1      □ Phụ huynh/Giám hộ 2 

 

Nếu ly dị hoặc ly thân, xin giải thích quý vị muốn Breakthrough liên lạc với mỗi phụ huynh/giám hộ về quá trình tuyển 

chọn như thế nào?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Các thành viên trong gia đình 
Bên cạnh phụ huynh/giám hộ và học sinh nộp đơn, xin liệt kê tất cả những người khác trong gia đình từ người lớn tuổi 

nhất đến người nhỏ tuổi nhất.   

   

Tên, Họ  Tuổi Trình độ học vấn Tên trường hiện đang học 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Tổng số người trong gia đình?       

 

Lợi tức gia đình 

Lợi tức của gia đình như thế nào?  Con tôi có được ăn trưa miễn phí/giảm phí ở trường không?   

□   $0 – $19,999 một năm     □ Có  □ Không 

□    $20,,000 – $29,999 một năm 

□  $30,001 – $39,999 một năm         

□ $40,000 – $49,999 một năm 

□ $50,000 – $59,999 một năm 

□ Trên $60,000 một năm 

Ước tính TỔNG SỐ lợi tức của phụ huynh/giám hộ 1 trong năm 2017:________________ 

Ước tính TỔNG SỐ lợi tức của phụ huynh/giám hộ 2 trong năm 2017:________________ 

Xin ghi dự đoán TỔNG SỐ lợi tức của gia đình trong năm 2017:______________________ 

 

Tình trạng nhà ở 
1. Quý vị thuê?          □ Có  □ Không 
2. Nếu thuê, quý vị có chia sẻ tiền thuê với gia đình khác không?    □ Có  □ Không 
3. Quý vị làm chủ?         □ Có  □ Không 
4. Nếu làm chủ, quý vị có chia sẻ tiền nợ nhà với gia đình khác không?   □ Có  □ Không 
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Trả lời vắn tắt của Phụ huynh/Giám hộ  
 
 
Câu hỏi 1: Xin cho chúng tôi biết tại sao QUÝ VỊ, với tư cách là phụ huynh/giám hộ muốn cho con em tham gia 
Breakthrough và tại sao quý vị nghĩ rằng cho con em theo học đại học bốn năm là quan trọng?  
               ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
Câu hỏi 2: Breakthrough tìm kiếm những học sinh quyết tâm trong việc học, và hoàn toàn trách nhiệm. Xin vui lòng cho 
chúng tôi biết tại sao quý vị nghĩ rằng con em quý vị là một học sinh nhiệt tình và cương quyết. Xin cho ví dụ để yểm trợ 
cảm nghĩ của mình. 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
Câu hỏi 3: Vui lòng chia sẻ hành trình học tập của quý vị với chúng tôi. Những trở ngại nào, nếu có, mà quý vị đã trải qua, 
cản trở quý vị và làm quý vị không thể theo đuổi việc học cao hơn hoặc lấy bằng đại học?  
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
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Câu hỏi 4: Để đảm bảo con em được hỗ trợ và khuyến khích cần thiết ở Breakthrough, xin cho chúng tôi biết những dịch 
vụ yểm trợ về giáo dục hiện tại con em đang nhận được, nếu có thể (ví dụ. trị liệu ngôn ngữ và nói, kèm thêm, thuốc 
men, hoặc các tiện nghi, bản kế hoạch IEP, kế hoạch 504 tạo các tiện nghi, RSP, v.v…) 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
Nếu đơn của gia đình em đạt những yêu cầu về ghi danh của chúng tôi, chúng tôi sẽ mời quý vị và con em đến để được 

phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn của Breakthrough bao gồm phỏng vấn cả học sinh và phụ huynh/giám hộ đã nộp đơn cho 

chương trình. Nếu được chọn để phỏng vấn với Breakthrough, quý vị sẽ được thông báo cuộc hẹn hai tuần trước ngày 

phỏng vấn.   

Thư báo phỏng vấn sẽ được gửi qua email quý vị cung cấp cho chúng tôi ở trang đầu tiên trong đơn. Xin vui lòng ghi 

lại dưới đây email của một hoặc cả hai phụ huynh. Nếu phụ huynh/giám hộ không có một địa chỉ email đang được sử 

dụng, xin vui lòng thực hiện một email hoặc cung cấp địa chỉ email của con em dưới đây. XIN VIẾT RÕ RÀNG để tránh 

tình trạng email không đúng. 

Email của Phụ huynh/Giám hộ 1:_____________________________________________________________________ 

Email của Phụ huynh/Giám hộ 2:_____________________________________________________________________ 

Email của Học sinh:_________________________________________________________________________________ 

Xin chọn ngày và ngôn ngữ quý vị muốn cho buổi phỏng vấn. 

Nếu quý vị nộp đơn trước thời hạn nộp đơn sớm, xin chọn một ngày phỏng vấn dưới đây: 

□ Tối thứ tư  □ Thứ năm   □ Thứ bảy  

                   7 Tháng 3, 2018      8 Tháng 3, 2018              10 tháng 3, 2018               Ngôn ngữ:_________________ 

Nếu quý vị nộp đơn sau thời hạn nộp đơn sớm, xin chọn một ngày phỏng vấn dưới đây: 

□ Tối thứ tư  □ Thứ năm   □ Thứ bảy  

                   4 Tháng 4, 2018      5 Tháng 4, 2018              14 tháng 4, 2018               Ngôn ngữ:_________________ 

 

Cam kết của Phụ huynh/Giám hộ  

Khi ký tên dưới đây, tôi cho Breakthrough Silicon Valley biết tôi hiểu rằng đây là chương trình với sự cam kết sáu-năm, 

và tôi rất phấn khởi tham gia và nhận sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo con tôi ghi danh vào đại học bốn-năm tiếp theo 

trung học.     

    

                

 Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ 1      Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ 2 
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