THÔNG TIN YÊU CẦU TRONG ĐƠN NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH CHÍNH THỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ ĐỂ GIÚP NHÀ TRƯỜNG TRONG TÁC VỤ NÀY VÀ TRONG QUY HOẠCH TƯƠNG LAI.

Các trường Quận hạt South Washington • District 833

THÔNG TIN VỀ ĐỊA CHỈ / TRUY NHẬP CỔNG TRỰC TUYẾN DÀNH CHO PHỤ HUYNH
• Phải liệt kê ở bên dưới tất cả những người đang cư ngụ tại địa chỉ này •

Khoanh tròn chức vụ phù hợp:
Cha / Cha ghẻ:____________________________________________________

Ngày nhập học _______________________

Mẹ / Mẹ ghẻ:______________________________________________________

Tên Học khu nơi đã học cuối cùng _____________________________________

Khác (ghi cụ thể):__________________________________________________
Người giám hộ hợp pháp/Cha mẹ nuôi dưỡng tạm:________________________
ĐỊA CHỈ__________________________________________________________

Có phụ huynh nào không sống ở địa chỉ này mà cần ghi thêm địa chỉ
nhận thư hay không?

CĂN HỘ / PHÒNG_________________________________________________



THÀNH PHỐ _____________ TIỂU BANG _____ MÃ BƯU CHÍNH __________

Tên ______________________________________ Quan hệ _______________

ĐIỆN THOẠI _____________________________

Địa Chỉ __________________________________________________________

Quý vị đã dọn đến hoặc sẽ dọn đến địa chỉ này khi nào? ___________________

___________________________________ Điện thoại ____________________

Có



Không

Nếu có, ghi thông tin của phụ huynh đó bên dưới.

Liệt kê tên của tất cả trẻ em (mới sinh - 21 tuổi) cư ngụ tại địa chỉ này, kể cả tên của những trẻ quý vị hiện đang đăng ký cho đi học.
Nếu có hơn một gia đình cư ngụ tại địa chỉ này, xin liệt kê con em của mỗi cặp cha mẹ.
		
Tên của phụ huynh
Tên của trẻ: Tên
–
Tên đệm
–
Họ

			
Dân tộc Nhà trường - bỏ trống nếu đăng
Giới tính
Ngày sinh
Cấp lớp Mã số
ký với trường trong District 833

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Phải cung cấp Hợp đồng mua nhà hoặc thuê nhà nếu được yêu cầu.

Số điện thoại hiện tại (nếu khác bên trên):________________________
ĐỊA CHỈ hiện tại (nếu khác bên trên):____________________________
_______________________________________________________
Quý vị có đã sống trong Học khu này trước đó hay không?_________
Nếu có, ở địa chỉ nào:______________________________________
Quý vị có đang thuê hoặc sẽ thuê căn nhà đang ở hay không?______
Nếu có, ghi tên của chủ nhà:_________________________________

MÃ SỐ DÂN TỘC
01 N
 gười Mỹ bản địa hoặc Người
Alaska bản địa
02 N
 gười châu Á hoặc người bản
xứ Hạ Uy Di hoặc Đảo Thái
Bình Dương
03 N
 gười Bồ Đào Nha / Châu Mỹ
La tinh
04 N
 gười da đen hoặc người Mỹ
gốc châu Phi
05 Người da trắng

KÝ TÊN Ở ĐÂY để truy nhập CỔNG TRỰC
TUYẾN DÀNH CHO PHỤ HUYNH:
Chữ ký:_________________________________________
 Hiện có thể truy nhập Cổng trực tuyến dành cho Phụ huynh
 Đăng nhập cho một gia đình duy nhất
 Đăng nhập riêng biệt cho cha và mẹ

Địa chỉ thư điện tử Email: (nếu chưa có trên đơn đăng ký)
Liệt kê cả hai địa chỉ Email nếu đăng nhập riêng biệt..

Email: ________________________________________
Email: ________________________________________
DIST-9252(04/16)

