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Quy định 715-5 

SƠ�  GIA� O DỤC PRINCE WILLIAM 
TIÉ T LO�̣  HO�  SƠ KY�  LUA�̣ T  VẦ H I�NH SỰ  CỦ A TRẺ  EM  TRƯƠ� C KHI GHI DANH 

Thân   gửi Quý Phụ huynh hoạ c Ngườ i Giám hộ: 

Theo luật Virginia và quy định của Hội đồng Trường, bạn phải cung cấp thông tin được yêu cầu bên dưới. Bạn phải tiết 
lộ cố phải em trẻ mà bạn đăng ký đã từng bị đuổi học, bị đình chỉ dài hạn, bi ̣rút khỏi bất kỳ trường nàô, hay đượ c sáp xếp 
vào một chương trình giáô dục thay thế do lý do  kỷ  luật, bao gồm cả việc đuổi học hoặc bi ̣đình chỉ dài hạn đang chờ xử lý 
vào thời điểm học sinh chuyển từ trường hoặc khu học chánh khác. Bạn phải tiết lộ thông tin này bất kể đã xảy ra ở địa 
điểm trường công hay tư.  Bộ luật Virginia cũng yêu cầu tiết lộ thông tin liên quan đến nhữ ng kết án hoặc xét xử tội phạm 
cho các tội hình sự bao gồm, nhưng không giới hạn ở những vi phạm được liệt kê trông Đính kèm II. 
Sở Giáo dục Prince William cũ ng yêu càu tiết lộ các phí tổ n cho nhữ ng hành vi phạ m tội đượ c liệt kê trong Đính kềm II. 

Bạ n phải hoàn thành mãu này trướ c khi con bạ n ghi danh. Bộ phận Trườ ng học sẽ giữ kín tài liệu này như là một phần của 
hồ sơ học thuật của con bạn. NẾU BẠN TẠO NÊN MỘT TUYÊN BỐ SAI VỀ MẪU NÀY, BẠN CÓ THỂ BỊ  BUO�̣ C TO�̣ I TIE ̉ U 

HÌNH CA� P ĐO�̣  3. Nhân viên của trường sẽ chứng kiến khi bạn ký.  

Hộ v à Tên  học sinh: 

Cố Không 

Cố Không 

1. Có phải em trẻ mà bạn đăng ký đã bị đình chỉ hơn năm ngày chô một lần vi phạm không? 

2. Có phải học khu trướ c đây cố hành động kỷ luật đang chờ xử lý đối với trẻ mà bạn đang ghi danh 
chô không? 
Điều gì là (những) hành vi phạm tội dãn đến việc trể  mà bạn đăng ký  bị đình chỉ vì điều trên. 

3. Cố phải em trể mà bạn đăng ký chô đã bao giờ bi ̣đình chi ̉dài hạn (10 ngày liên tục trở lên) không? 
Nếu cố thì trong bao lâu? 

 Cố   Không 

4. Cố phải em trể mà bạn đang đăng ký chô đã từng bị đuổi hộc không?
Nếu cố là vì vi phạm gì?

 Cố  Không 

5. Cố phải em trể mà bạn đăng ký chô đã từng được giới thiêu hoac tham gia
môt chương trình giáo dục thay thế không?

 Cố Không 

Nếu cố, chô nêu tên, điạ chỉ, và số điên thoại của chương trình:

 ̣  ̣  
 ̣

 ̣

6. Cố phải con trể bạn đăng ký chô đã từng bi ̣rút khổi bát kỳ trường nào vi ̀lý do kỷ luat không? 
Nếu cố là vì lý do gì? 

 ̣  Cố  Không 

 ̣  ̣  ̣  ̣  ̣7. Cố phải em trể này đã bi ̣buôc tôi hoac bị xết phạm về bát kỳ vi phạm hình sự hoac tôi  khác không? 
Nếu cố, hành vi phạm tôi gi ̀và hau quả dãn đến đã được hê thống tư pháp áp đat? 

 Cố  Không 
 ̣  ̣  ̣  ̣

Chữ ký Phụ huynh/ Người Giám hô:  ̣ Ngày: 

Nhân chứng: 




