
H! c"a h!c sinh: ___________________________________        Tên h!c sinh: ___________________________ 

#$a ch% nhà: _______________________________________        Thành ph&: ________________________   S& vùng: _________

S& 'i(n tho)i chính (_______)__________________  

Tên ph! huynh/ng"#i giám h$ 1:

H!: _________________________________________________  Tên: ___________________________________________

Ngh* nghi(p: ________________________________________   #i(n tho)i s+ làm (_______)_________________

#$a ch% E-mail: ________________________________________  #i(n tho)i c,m tay (________)_______________

Tên ph! huynh/ng"#i giám h$ 2:

H!: _________________________________________________  Tên: ___________________________________________

Ngh* nghi(p: ________________________________________   #i(n tho)i s+ làm (_______)_________________

#$a ch% E-mail: ________________________________________  #i(n tho)i c,m tay (________)_______________

T!i sao b!n mu"n con mình tham gia ch#$ng trình Puente?

N%u con tôi &#'c nh(n vào ch#$ng trình Puente, tôi hi)u r*ng m+c tiêu c,a ch#$ng trình là chu-n b. cho h/c sinh &, &i0u ki1n h/c 
&!i h/c và cao &2ng. Tôi &3ng 4 tham gia Puente trong th5i h!n 4 n6m. 

The Puente Project · Center for Educational Partnerships · University of California Berkeley · thepuenteproject.org

!"n #$ng k% ch&"ng trình Puente
Tin t'c c(a ph) huynh/ng&*i giám h+

Trình #+ h,c v-n cao nh-t c(a gia #ình:               Ph) huynh 1     Ph) huynh 2                Anh ch. em

Ch-a t&t nghi(p trung h!c 

T&t nghi(p trung h!c

M.t s& tr-/ng ')i h!c, không có b0ng c1 nhân 

Có b0ng c1 nhân tr+ lên   

Không áp d2ng / không bi3t 

Ngôn ng/ chính 0 nhà: 
Ti3ng Anh Ti3ng Vi(t Ti3ng Anh và ti3ng Vi(t           Ngôn ng4 khác ____________

S1 l&2ng thành viên #ang cùng s1ng trong nhà: 
ph2 huynh/ng-/i giám h.: _______      tr5 em d-6i 18 tu7i: ______      thành viên khác: _______   T8NG C9NG: _______

B3n ho4c b-t k5 ai trong gia #ình c(a b3n #ã t6ng h,c #3i h,c/cao #7ng không?    Có Không

XIN PH8 HUYNH/NG9:I GIÁM H; !I<N VÀO !=N !>NG K? NÀY

Tên Tên tr&*ng cao #7ng ho4c #3i h,c T1t nghi@p 
Có / Không Liên h@ vAi h,c sinh

__________________________________________ ____________________
Ch4 k: c"a ph2 huynh/ng-/i giám h. Ngày



Tham gia câu l!c b" c#a ch$%ng trình Puente.

PH! HUYNH/NG"#I GIÁM H$ H%C SINH

Tham d& các cu"c h'p ph( huynh liên quan )*n 
ch$%ng trình Puente.

H+p tác v,i c- v.n c#a tôi )/ chu0n b1 nh2p h'c 
vào m"t tr$3ng cao )4ng ho5c )!i h'c b-n n6m.

Cung c.p h7 tr+ và giúp )8 con c#a tôi trong các 
m(c tiêu h'c t2p và ngh9 nghi:p c#a nó, và tham 
gia );y )# vào ch$%ng trình Puente.

<6ng k= vào các l,p h'c A-G )/ chu0n b1 vào 
)!i h'c và tham d& t.t c> các l,p h'c c#a tôi 
hàng ngày.

Theo dõi t.t c> các bài t2p trong l,p c#a con tôi. S? c- g@ng )!t )i/m trên trung bình trong các 
l,p này.

Cung c.p h7 tr+ cho c- v.n Puente và giáo viên )/ 
h7 tr+ con tôi.

GAi gi.y phi*u )i/m )ã có chB k= cho c- v.n và 
ph( huynh ngay l2p tCc.

Tham gia các s& ki:n dành cho ph( huynh / c"ng 
)Dng c#a Puente.

Tham gia các ho!t )"ng lãnh )!o c#a c"ng )Dng.

Cung c.p h7 tr+ các ph( huynh khác )ang tham gia 
ch$%ng trình Puente.

Tham d& các chuy*n )i th&c t* )*n nhBng tr$3ng 
)!i h'c và các ho!t )"ng v6n hóa.

G5p g8 v,i c- v.n ch$%ng trình Puente khi c;n 
thi*t.

Tham gia các ho!t )"ng ngo!i khóa E 
tr$3ng và/ho5c xã h"i.

Chúng tôi )ã )'c thFa thu2n dành cho ph( huynh/ng$3i giám h" và h'c sinh c#a ch$%ng trình Puente và 
)Dng = làm vi:c v,i kh> n6ng cao nh.t c#a mình )/ )áp Cng các )i9u kho>n trên. Chúng tôi hi/u rGng thFa 

thu2n này s? )$+c c- v.n ch$%ng trình Puente xem xét )1nh kH )/ xác )1nh ti*n b" h'c t2p.

___________________________________       __________________________________
  ChB k= c#a ph( huynh/ng$3i giám h"       ChB k= c#a h'c sinh

___________________________________       __________________________________
   Ngày            Ngày 

Con c#a tôi _______________________________________ và tôi mu-n tham gia vào ch$%ng trình Puente 

E tr$3ng ______________________________. Chúng tôi hi/u rGng m(c tiêu c#a ch$%ng trình là chu0n b1 

cho h'c sinh )# )i9u ki:n h'c )!i h'c và cao )4ng. Chúng tôi )Dng = tham gia ch$%ng trình Puente trong 

th3i h!n 4 n6m và th&c hi:n các )i9u kho>n sau )ây:

TH&A THU'N PH! HUYNH/NG"#I GIÁM H$ VÀ H%C SINH



Last Name: ________________________   First Name: ______________________  Middle Name: _______________

Gender:  ____________________                   Student ID# ____________________________

Middle School/Junior High currently attending: __________________________________ 

High School attending in the Fall: ______________________________________________ 

Please answer the following two questions in the space provided.

1. Tell us why you want to participate in Puente?

2. If you could travel back in time to 6th grade and visit your younger self, what advice would you give
yourself?

If I am accepted to the Puente Program, I understand that the Puente Project’s goal is to prepare me for college and 
university eligibility.  I agree to participate in Puente for the duration of 4 years.

 Ethnicity (Please check all that apply): 

      Asian/Paci!c Islander        African American       Caucasian 

      Chicano/Mexican American       Filipino       Latino 

      Native American        Vietnamese  

      Other __________________       Decline to state      

Puente High School Program
Student Application

TO BE COMPLETED BY STUDENT

__________________________________________ ______________________
       Student Signature Date



Student Writing Sample

In the space below, please tell us about your future goals for high school and college and explain how the 

Puente Program will help you achieve your goals.�

TO BE COMPLETED BY STUDENT

Student Name ___________________________________
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