St. John the Evangelist Catholic School
Quy trình tuyển sinh 2021-2022

1. Nộp đơn:
•
Điền đơn nhập học qua mạng tại www.sjecs.org.
•
$150 lệ phí nộp đơn không hoàn lại.
•
Ưu tiên cho đơn nộp trước ngày 11 tháng 2, 2021.
•
Đơn nộp sau ngày 13 tháng 2 sẽ được xem xét nếu còn chỗ trống
2. Tài liệu bổ sung:
•
Giấy giới thiểu của thầy cô (thầy cô hiện tại),
•
Đơn đồng ý cung cấp học bạ (từ trường hiện tại),
•
Giấy chứng nhận thành viên của giáo xứ (nếu là gia đình Công giáo),
•
Giấy khai sinh & giấy chứng nhận chủng ngừa (3231)
3. Khảo sát tuyển sinh:
•
Văn phòng sẽ liên lạc với quý vị hẹn ngày khảo sát khả năng của
tuyển sinh
PK/K: Khảo sát sự sẵn sàng của tuyển sinh (45 phút)
1st-7th Grade: Khảo sát kiến thức học vấn cơ bản (60-90 phút)

3 lần đoạt giải
Trường xuất sắc
Quốc gia Blue Ribbon

4. Đăng ký hỗ trợ tài chính (cho các gia đình đủ điều kiện):
•
Điền đơn qua chương trình FACTS hạn chót ngày 28 tháng 2, 2021
(Cần hoành thành thuế năm 2020 và mẫu W-2 của năm 2020
5. Thông báo về quyết định nhận học:
•
Quyết định nhận học sẽ được gởi đi vào ngày 2 tháng Tư năm 2021
cho các tuyển sinh nộp đơn trước ngày 11 tháng Hai.
6. Hợp đồng nhập học:
•
Tất cả các hợp đồng nhập học cần được ký và nộp lại trường ngày 16
tháng 4.
•
Nộp giấy thông tin cách liên lạc với gia đình trong trường hợp khẩn
cấp.

Thành lập hơn 65 năm
học xuất sắc

7. Tham dự cuộc họp chào mừng:
•
Tất cả các gia đình mới tham dự cuộc họp đón chào thành viên mới
cùng nhân viên phòng tuyển sinh
8. Thanh toán học phí:
•
Học phí đầu thanh toán ngày 05 tháng 5, 2021 qua FACTS.
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