
 Trường Trung Học Sierramont 
2016-2017 Các hồ sơ yêu cầu có chữ ký và   

những thông tin cho niên học mới 
 

 Những thông tin cho niên học 2016-2017 và các hồ sơ yêu cầu có chữ ký sẽ có sẳn trên trang mạng. 
 

 Quý vị có thể tải xuống/download từ trang mạng những thông tin và các đơn hồ sơ  A, B và C: 
http://sierramont.berryessa.k12.ca.us/  .  
 
 Nếu cần thiết, quý vị cũng có thể đến tại văn phòng trường Sierramont để lấy hồ sơ. Văn phòng bắt 
đầu làm việc kể từ thứ Hai, Ngày 8 Tháng 8 Năm 2016 - 8:30-3:00 giờ chiều.   
 
 Gói hồ sơ này gồm có những thông tin rất cần thiết cho niên học 2016-2017.  Tất cả hồ sơ yêu cầu 
phải có chữ ký và phải nộp lại cho nhân viên nhà trường khi các em học sinh đến trường nhận lấy thời 
khóa biểu học của mình. 
 
 Tất cả các em học sinh phải nộp lại đơn A, B, & C. Một mẫu đơn STUDENT VERIFICATION 
FORM sẽ được gửi về nhà quý vị trong giữa tháng Tám và mẫu đơn này cũng phải nộp lại cho trường. 
  
 Con em quý vị sẽ không được nhận thời khóa biểu học hoặc bắt đầu nhập học nếu tất cả các hồ sơ 
vẫn chưa nộp lại cho trường. 
 
Những ngày quan trọng 
 
8/10   Bán quần áo thể dục/PE trước văn phòng trường, từ 3:30-6:00 giơ ̀
8/18 Lớp 6 WEB Day, textbooks/sách giáo khoa và phát thơì khóa biểu học, từ 8:00-12:30 giơ ̀
8/19 Lớp 7 textbook/sách giáo khoa và phát thời khóa biểu học, từ 8:00-10:00 giơ ̀
 Lớp 8 textbook/sách giáo khoa và phát thời khóa biểu học, từ 10:30-12:30 giơ ̀
8/22 Ngày học đầu tiên bắt đầu 7:55 giờ sáng 
8/29 Ngày chụp hình ở trường/School picture day, tất cả các lớp. 
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