
 
 

 

SEKOLAH CARTER KHAZANAH BUDAYA KESENIAN RAKYAT (FACTS)  
1023 Callowhill Street, Philadelphia PA 19123  

Phone:215-569-2600  Fax:215-569-3985 
 
 

BERMAKSUD MENDAFTAR (Hanya Siswa Baru) 

(Pendaftar Program Bagi Pendatang Baru Kelas 6-8 saja) 

TAHUN AJARAN 2017-2018    Tgl sekarang: 
 

INFORMASI SISWA  
    
NAMA __________________________________________  TGL LHR  ___________________________  
     Bln            tgl           tahun 
ALAMAT ___________________________________________________________________________________  

KOTA   ____________________________________________  STATE  ______  KODE POS  ____________  
 

TLP (R): ___________________________  (K)  _________________________  (HP)  ______________________  
 
SEKOLAH SEKARANG  ________________________________________________ KELAS SEKARANG  _____  
 

KELAS YG DIMASUKI, SEPTEMBER 2017  _________  

INFORMASI SAUDARA                                                    Masing2 ank perlu mengisi formulir jika hendak mendaft 

Saudara dari siswa FACTS sekarang akan diprioritaskan dalam undian kami. Jika Anda mendaftarkan lebih dari 
satu anak untuk sekolah di FACTS dan hanya satu orang yang terpilih dalam undian, maka yang lainnya akan 
dimasukkan ke dalam daftar tunggu yang diprioritaskan sebagai saudara.   

Apakah anak yang tertera di atas mempunyai saudara yang sekarang sekolah di  FACTS? Ya □ Tdk □ 
 (Jika ya, lengkapilah di bawah ini) 
 
________________________________________________________________________________                                              _______________________________________________________________________________ 

(NAMA)     (KELAS)   (NAMA)     (KELAS) 
 

_________________________________________                       _______________________________________ 
(NAMA)     (KELAS)  (NAMA)     (KELAS) 

Apakah anak yang tertera di atas punya sdr yang sedang mendaftar untuk masuk FACTS? Ya □ Tdk □  
(Jika ya, lengkapilah di bawah ini) 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(NAMA)      (KELAS)  (SEKOLAH YANG SEKARANG) 
          
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(NAMA)      (KELAS)  (SEKOLAH YANG SEKARANG) 

(Harap lampirkan bukti kakak/adik yang sah untuk preferensi saudara kandung) 

INFORMASI ORANG TUA/WALI SAH  
 

NAMA IBU ____________________________  

ALAMAT ______________________________  

 _____________________________________  

TLP RUMAH ___________________________  

TLP KANTOR __________________________  

TLP HP  ______________________________  

       E-MAIL _______________________________  

 

NAMA AYAH  ______________________________  

ALAMAT __________________________________  

 _________________________________________  

TLP RUMAH  ______________________________  

TLP KANTOR  _____________________________  

TLP HP  __________________________________  

E-MAIL ___________________________________ 

 HANYA BOLEH DIISI OLEH PETUGAS 
 

Tgl dokumen diterima: __________  Pemberitahuan bukti terima dikrm: _____________ Pemberitahuan Undian dikrm: __________  

Anda harus 

melamar-ulang 

tiap tahun 



 

INFORMASI PILIHAN: untuk pertimbangan untuk bahasa Inggris sebagai pilihan  para 

pengguna bahasa lain. Silahkan lihat Lampiran Informasi Pilihan ESOL. 

FACTS memulai sebuah program baru bagi Pelajar Pemula Bahasa Inggris di kelas 6,7,8. 

Program ini diperuntukkan bagi para murid yang mempunyai NILAI WIDA ACCESS 

mulai dari  1 – 2.9 (atau sederajatnya).  Program ini di desain untuk para murid yang tahu 

sedikit bahasa Inggris. 

 

 

NAMA MURID _______________________TANGGAL LAHIR _____________________ 

 

 Murid saya saat ini berada di kelas 5,6 atau 7 dan merupakan Pelajar Pemula Bahasa Inggris. 

 Nilai Ujian  Kemampuan Bahasa Inggris (contoh: WIDA ACCESS) murid saya yang terbaru 

adalah ____________ Tanggal ujian ___________ 

 Saya tidak tahu berapa nilai Kemampuan Bahasa Inggris murid saya (contoh: WIDA ACCESS) 

 Murid saya  tidak pernah diuji untuk ESOL 

 

Saya memberikan ijin kepada Sekolah Charter FACT untuk mendapatkan catatan pendidikan 

murid saya melalui sekolahnya yang sekarang atau Sistem Informasi Murid untuk memeriksa 

tingkat ESOL murid saya. 

Saya mengerti bahwa murid saya akan ditempatkan di urutan paling bawah daftar penunggu, jika 

saya menyediakan informasi yang salah mengenai kemampuannya tentang pilihan ESOL. 

 

______________________________________ 

Tanda tangan Orangtua/Wali Murid 

 

______________________________________ 

Nama Orangtua/ Wali Murid 

 

 

 

Kembalikan kepada : FACTS/ 1023 Callowhill Street/Philadelphia, PA/19123 

 

 
Newcomer with parent one pager-Indonesian 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SEKOLAH CHARTER FACT 

INFORMASI MENGENAI PILIHAN PENDAFTARAN BAGI MURID PEMULA ESOL 

FACTS memulai sebuah program baru bagi Pelajar Pemula Bahasa Inggris kelas 6,7 dan 8. FACTS berharap 

dapat mencapai sebuah populasi murid yang meliputi jumlah sampai dengan 25 Pelajar Pemula Bahasa Inggris di 

tahun 1, sampai dengan jumlah 50 Pelajar Pemula Bahasa Inggris di tahun 2 dan 3, dan mencapai jumlah kapsitas 

maksimum sampai dengan 100 Pelajar Pemula Bahasa Inggris di tahun ke 4. Dalam upaya untuk mencapai target 

tersebut, FACTS menawarkan Pilihan Pendaftaran  bagi para murid pemula ESOL. Di bawah ini merupakan 

gambaran tentang pilihan dan bagaimana seorang murid dapat memenuhi persyaratannya. 

Siapa yang seharusnya mendaftar untuk Program ini? 

Program baru FACT tentang Pendatang baru ini diperuntukkan bagi Pelajar Pemula Bahasa Inggris di kelas 6,7,8. 

Program ini di desain bagi para murid yang tidak tahu atau sangat sedikit mengerti tentang Bahasa Inggris. Murid 

di program ini akan berada sekelas dengan para murid pemula ESOL untuk sebagian besar hari sekolah termasuk 

pada saat instruksi di dalam mata pelajaran inti akademis. Desain kurikulum dan bahan-bahannya akan 

ditargetkan bagi para murid yang baru belajar bahasa Inggris dan tidak akan sesuai bagi murid yang telah melebihi 

keahlian dasar bahasa Inggris. Murid ESOL yang sudah tidak lagi menjadi murid pemula ESOL harus mendaftar  

di FACTS sebagai pendaftar kelas biasa (bukan Pendatang baru). 

Pilihan Pelajar Pemula Bahasa Inggris 

Untuk bisa layak sebagai pilihan ini, murid harus memasuki kelas 6,7 atau 8 dan memiliki level ESOL 1 sampai 

2.9 seperti yang diuji oleh WIDA ACCESS atau W-Apt (atau yang sederajat dengan menggunakan Test 

Kecapakan Berbahasa Inggris yang lain). 

Bagaimana Murid saya dapat dipertimbangkan untuk Pilihan ini? 

Orangtua yang menginginkan anak-anaknya dipertimbangkan dalam pilihan ini secara sederhana hanya perlu 

menyerahkan informasi tambahan di formulir Pendaftaran. Penyerahan informasi ini sepenuhnya bersifat sukarela. 

Informasi yang disediakan tidak akan digunakan untuk membedakan terhadap murid yang lain. Kegagalan untuk 

menyediakan informasi yang diminta tidak akan menggagalkan murid siapapun untuk pendaftaran melalui undian. 

Murid siapapun yang orangtuanya tidak menyediakan informasi tambahan akan dimasukkan ke undian tanpa 

pilihan ini. 

Orangtua dipersilahkan, tetapi tidak diharuskan, untuk menyediakan catatan ESOL yang menyatakan tingkat 

ESOL murid yang bersangkutan. FACTS akan berusaha untuk menyatakan status ESOL murid melalui sekolah 

mereka yang sekarang atau catatan pendidikan Negara bagian. 

Orangtua Wajib Menyediakan Informasi Yang Tepat 

Informasi yang disediakan di Formulir Pendaftaran haruslah tepat. Jika murid menerima pilihan ini sebagai akibat 

dari informasi yang tidak tepat, murid ini akan kehilangan kursinya dan akan di tempatkan dalam daftar penunggu. 

Catatan untuk Tidak Dibedakan. 

FACTS tidak membedakan dalam segala aspek dari semua program atau aktivitasnya berdasarkan ras, warna kulit, 

asal negara, cacat, jenis kelamin atau usia. 

 

FACTS•1023 Callowhill Street Philadelphia, PA 19123•www.factschool.org•215-569-2600 

 
Newcomer with parent one pager-Indonesian  



Folk Arts-Cultural Treasures Charter School 

PROGRAM BARU! SEKARANG MENERIMA PENDAFTARAN! 
PROGRAM BAGI PENDATANG BARU BAGI MURID KELAS MENENGAH 

 
▪ Bagi Pelajar Pemula Bahasa Inggris 

▪ Memasuki Kelas 6,7 dan 8 di bulan September ini 

Mengenai Program Pendatang Baru: 
o Para murid akan berada di dalam kelas bersama murid Pemula ESOL untuk mata pelajaran inti 

akademisnya. 

o Para murid akan menjadi bagian dari Komunitas FACTS yang lebih besar dan ikut berperan serta di makan 

siang, waktu istirahat dan mata pelajaran pilihan bersama sesame rekannya murid kelas Menengah. 

o Petunjuk ditujukan untuk murid yang baru saja belajar Bahasa Inggris. 

o Petunjuk tidak  tidak akan sesuai bagi murid yang telah melebihi keahlian dasar bahasa Inggris. 

o Murid ESOL yang bukan murid ESOL Pemula (NIlai WIDA ACCESS-2.9) harus mendaftar ke FACTS untuk 

pendaftaran melalui kelas yang biasa (bukan Pendatang Baru). (Undian  yang berikut akan diadakan 

bulan Februari 2018) 

Mengenai Sekolah Charter FACT: Pada tahun 2016, FACTS mendapatkan penghargaan sebagai National Blue 
Ribbon School. Ini merupakan penghargaan tertinggi yang bisa dicapai bagi sebuah sekolah di Amerika Serikat. 
Sekolah FACTS dikenal secara nasional karena kualitas pelayanannya kepada Murid Pelajar Bahasa Inggris. 
 
Informasi dasar: FACTS adalah sekolah yang didanai oleh pihak umum yang bebas biaya dan terbuka bagi semua 
anak di Negara Bagian Pennsylvania, tetapi yang bertempat tinggal di Philadelphia mendapatkan prioritas utama. 
Penerimaan di FACTS ditentukan melalui undian umum. 
 
Misi dan Tujuan: FACTS menyediakan bagi murid kelas TK-8 pendidikan yang bagus dengan menggunakan 
kesenian tradisional dan kebudayaan yang ditemukan mereka sendiri dan komunitas tetangga sebagai 
katalisator untuk pertanyaan kritis dan perjanjian komunitas.  
 
Lokasi: FACTS berlokasi di bagian Utara Chinatown. Murid kelas 1-8 berhak untuk mendapatkan transportasi 
gratis ke sekolah. 
 

Bagaimana untuk mengajukan pendaftaran bagi Program Pendatang Baru Kelas Menengah: 
o Mengajukan Formulir Pendaftaran bersama dengan Kertas Informasi Pilihan. 

o Mendapatkan Formulir Pendaftaran dengan melalui telpon atau datang ke FACTS. Juga ada terdapat 

dalam situs kami. 

 

FACTS•1023 Callowhill Street Philadelphia, PA 19123•www.factschool.org•215-569-2600 

 
Newcomer with parent one pager-Indonesian 

 


