
  
 Aplikasyon para sa mag-

aaral 
 

 
Magulang/Tagapag-alaga: Kumpletuhin at ibalik sa kalihim ng Paaralan: 
Huling araw ng pagsusumite: Ang karagdagang aplikasyon ay aming tatanggapin kung may puwang na hindi magagamit.. 
Ang bawat mag-aaral ay kailangan kumuha ng 2 klase: Ang 75-minuto pinagtutuunang klase at ang 60-minuto elektibong klase. Ang 
pang Sabaduhang Programang Pangsining ng SFUSD para sa Paaralang Panggitna ay bukas para sa lahat ng kasalukuyang mag-aaral 
ng SFUSD para sa ika-6, 7 at 8 baitang.  Linangin ang inyong kaalaman at husay sa larangan ng sining at musika!!  Ang bawat mag-
aaral ay makakatanggap din ng kartera na naglalaman ng impormasyon sa pagsali at aplikasyon para sa Ruth Asawa San Francisco 
School of the Arts.   
 

LAGYAN NG TSEK ANG ISANG PAARALAN LAMANG: 
☐  Paaralang Panggitna ng Willie L. Brown 
2055 Silver Av., San Francisco, CA 94124 

☐  Paaralang Panggitna ng Everett 
450 Church Street, San Francisco, CA 94114 

LAGYAN	NG	TSEK	ANG	
PINAGTUTUUNANG	KLASE:	

q Sayaw	

q Dula	

q Digital	na	Sining	

q Biswal	na	Sining	

q Pag	awit	ng	musika	

q Banda:	Instrumento	_____________	

q Orkestra:	Instrumento___________	

q Sining	ng	Panitikan	

ELEKTIBO:	Pumili	ng	2	ayon	
sa	inyong	magkasunod	na	
nais.	
	
___Sayaw	
___Dula	
___Pagguhit	at	Pagpinta	
___Paglililok	
___Gitara	
___Pag	awit	ng	musika	
___Digital	na	Sining	
___Sining	ng	Panitikan	

LAGYAN	NG	TSEK	ANG	
PINAGTUTUUNANG	KLASE:	

q Sayaw	
q Dula	
q Pagguhit	at	Pagpinta	
q Paglililok	
q Pag	awit	ng	musika	
q Banda:	Instrumento*	

_____________________	
q Orkestra:	Instrumento*	

_______________________	
q Sining	ng	Panitikan	

ELEKTIBO:		Pumili	ng	2	ayon	sa	
inyong	magkasunod	na	nais:	
	
____Sayaw	
____Dula	
____Pagguhit	at	Pagpinta	
____Paglililok	
____Gitara	
____Pag	awit	ng	musika	
____Sining	ng	Panitikan	
	

* Ang mga instrumento ay ilalaan kung kinakailangan at limitado sa mga pang orkestrang instrumento.  
 
____________________________________________________________         __________________    ________________________ 
     Apelyido (Isulat ng malinaw)                       Pangalan                                        ID # ng mag-aaral        Cell Phone # ng mag-aaral 
 
_____________________        ________         ___________________________________       ________________________________ 
 Araw ng kapanganakan          Baitang                       Kasalukuyang Paaralan                            Sulat Elektroniko ng mag-aaral 
 
______________________________________      ____________________________________       __________________________ 
Pangalan ng tagapangasiwa ng SFUSD (Isulat ng malinaw)          Lagda ng tagapangasiwa ng SFUSD             Telepono / Sulat Elektroniko 
 

*Magulang/Tagapag-alaga, kumpletuhin: 
q Ako ay sumasang ayon na ipadala ang aking anak sa Sabaduhang Programa para sa Laboratoryong Pangsining ng SFUSD 

2016-2017.  Nauunawaan ko na ang pagdalo ay mahalaga at kailangan ng ibayong pagsisikap na maihanda ang aking anak.  
Ang aking lagda sa ibabang bahagi ay nagpapatunay na aking nuunawaan na ako ay may responsiblidad na maglaan ng 
masasakyan para sa aking anak papunta at pabalik mula sa Sabaduhang Programa ng SFUSD para sa Laboratoryong Pang 
sining na mag uumpisa sa oras na 9:30 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Ang mga petsa ay: Enero 7,21; Pebrero 
4,11,25; Marso 4,11,18; Abril 8,15,22,29; at Mayo 6,13 

q Ako ay nagbibigay ng pahintulot para sa aking anak na umalis ng paaralan na walang kasama sa oras na 12:00 ng tanghali.              
Siya ay ____ maglalakad ____ sasakay ng Muni ____ at iba pa.____ Kalakip nito ang kumpletong porma para sa  PAHINTULOT 
SA PAG ALIS  

 
 

    

Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga  
(Isulat ng malinaw) 

 Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga  Petsa 

     

Kalye, Lungsod, Postal  Telepono  Cell Phone 
 

Sulat elektroniko – unang kokontakin 
 

    

Sulat Elektroniko – pangalawang kokontakin  Instrumento kung Orkestra o 
Banda 

  

 
Isumite ang inyong aplikasyon sa SFUSD Departamento ng Kurikulum, Sining ng Biswal at Pagganap (VAPA), 750 25th Ave, SF CA 94121, FAX: 
415-750-8632.  Para sa inyong katanungan tumawag sa 415-379-7084. Hindi kailangang tawagan ang inyong paaralan 
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