
 
 
Nhà trường Chief Sealth International High School chào mừng sinh viên lớp 
9 vào năm học 2021-2022. Xin dùng đơn này để đăng ký lớp học cho năm 
tới. Tất cả sinh viên mới, lớp 9, sẽ học nghệ thuật ngôn ngữ, khoa học xã 
hội, toán và khoa học (người cố vấn sẽ chọn những môn này). Nếu bạn chọn 
một năm học cho lớp Âm Nhạc và lớp Ngôn Ngử Thế Giới, lớp Sức Khỏe/Thể 
Thao sẽ hoãn lại đến lớp 10, hoặc là học tiết (0) không (nếu có). Nếu không 
thì, xin chọn lớp Sức Khoẻ/Thể Thao cho một năm liên tục, hoặc là 2 học kỳ 
liên tục. Khi hoàn thành, tấm đơn này sẽ giúp bạn và hướng dẫn bạn khi 
đăng ký và chọn lựa lớp học (Xin xem Chief Sealth trang mạng). 
 
Tên học viên:_________________________________________________________________________________________ 
Họ học viên:__________________________________________________________________________________________ 
Ngày sinh nhật:_______________________________________________________________________________________ 
Tên và họ Cha/Mẹ:___________________________________________________________________________________ 
Cha/Mẹ liên lạc:______________________________________________________________________________________ 
 
Những lớp đã chọn trước: 

• Nghệ thuật ngôn ngữ (1 khoá) 
• Khoa học xã hội (1 khoá) Lịch sử thế giới 1 & lịch sử thế giới 2 
• Toán (1 khoá) Tuỳ theo toán học lớp 8 
• Khoa học (1 khoá) Vật học lý A và hoá học A 

Lớp có thể chọn lựa trên mạng: 
 
Xin chọn 2 khoá dưới đây. 

• Sức khỏe/Thể thao (1 khoá) - vẻ vòng tròn cho lớp dưới đây nếu không lấy một năm cho 
Âm nhạc và Ngôn ngữ thế giới. 

o Sức Khoẻ/Thể thao 
 

• 1 năm liên tục lựa chọn (1 lớp 1 khoá) - vẻ vòng tròn cho lớp dưới đây để chọn lớp. 
 

o Ngôn ngữ thế giới (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc). 
 

o AP Tây Ban Nha 5 A/B (cần thiết cho học viên với hai ngôn ngữ/Chương trình 
học tiếng Tây Ban Nha). 



 
o Biểu diễn âm nhạc (dàn hợp xướng âm nhạc, dàn Jazz, dàn Mariachi, dàn nhạc 

giao hưởng và dàn nhạc). 
 

o Một năm học liên tục những môn tự chọn (nghề nghiệp kết nối, chương trình quản 
lý, niên giám). 

• 2 khoá liên tục chọn lựa (.5 khoá) Xin vẻ vòng tròn cho lớp ở dưới đây, nếu bạn chưa 
chọn lớp ở trên rồi. 

o Nghệ Thuật (gốm sứ, vẽ/sơn,thiết kế đồ họa, đàn piano, nhiếp ảnh, hát & kịch). 
 

o Nghề nghiệp công nghệ giáo dục (Ứng dụng máy tính, Phần giới thiệu vào kỹ sư, 
Phần giới thiệu vào Y, Phần giới thiệu vào lập trình, khả năng lãnh đạo,tiếp thị, 
sản xuất video, thiết kế web, hoặc chế biến đồ gỗ). 

 
o Lớp tự chọn chung (Proyecto Saber or seqacib). 

 
Lớp lựa chọn thay thế: Từ 1 năm liên tục và kỳ học lựa chọn ở trên, xin cho biết 2 sự lựa chọn 
khác nhau cho cái lựa chọn thứ hai: 
 
Thay thế 1:_______________________ 
 
Thay thế 2:_______________________ 
 
Tiết số (0) không là tiết học bổ sung để phục vụ trứơc tiết 1. Nếu muốn học tiết (0) không, xin 
vui lòng vẻ vòng tròn cho chửa yes theo sau: YES 
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