
Đính kèm I 
Quy định  711-3 

Bảng thông tin học sinh về 
Quyền nuôi con, học phí và đủ điều kiện để ghi danh 

TÀI LIỆU NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN NẾU KHÔNG  ĐƯỢC ĐIỀN ĐẦY ĐỦ 
Học sinh không có người đi kèm hoặc người lớn đăng ký cho học sinh sẽ cung cấp các thông tin sau  đây để nhân viên nhà 
trường quyết định có nên đăng ký học sinh hay không, có được miễn học phí hay không và cách xếp đặt học sinh. Vui lòng viết 
chữ in rõ rang và sử dụng mặt sau của biểu mẫu này nếu thiếu giấy. 
 Tên trường: 

Tên học sinh : Ngày sinh: Lớp: 

Địa chỉ nơi học sinh hiện đang cư trú (học sinh đang sống trong nhà ở tạm thời do  mất  nhà ở hoặc khó khăn kinh tế phải cung 
cấp địa chỉ): 

 Tên mẹ:  Địa chỉ của mẹ: 

Lý do mẹ không thể chăm sóc học sinh: 

Tên của cha :  Địa chỉ của cha: 

Lý do cha không thể chăm sóc học sinh: 

Tên người giám hộ/người giám hộ :  Địa chỉ của người giám hộ/ người giám hộ: 

Số điện thoại chính  : Mối quan hệ với học sinh: 

Tại sao  người giám hộ được chọn để chăm sóc  học sinh?  

 
Người che chở đang tìm kiếm quyền giám hộ của học sinh?___Có ____/Không.  Nếu có, vui lòng cung cấp tài liệu giám hộ 
với mẫu này.  

Là một học sinh không có người đi kèm hoặc người lớn chịu trách nhiệm về học sinh có tên nêu trên và là người mà học 
sinh này sẽ sống cùng, tôi xác nhận rằng  thông tin được  cung cấp trên  mẫu này là đầy đủ và đúng với kiến thức tốt nhất 
của tôi. 
 
Chữ ký: 

 
Ngày: 

To Be Completed by School Personnel: Student’s Custody Held by: 

Is student living in a temporary situation due to loss of housing or economic hardship as defined by Regulation 718-1? 
  Yes   No (If yes, disregard remainder of checklist) 
Is student a bona fide resident of PWCS? Yes   No If no, resident of (indicate county): 
Does the student meet all other school entrance requirements per Regulation 711-1? Yes   No 
Administrator, Please Check One:  Enrollment Approved with No Tuition  Enrollment Approved with Tuition 

 Enrollment Disapproved - Indicate Disapproval Reason: 
Administrator Signature: Date: 

FILE COMPLETED FORM IN THE STUDENT EDUCATIONAL RECORD AND SEND ONE COPY TO 
STUDENT SERVICES DEPARTMENT 

 


