
Quy định 711-3 
Đính kèm V   

 

Học khu công lập quận Prince William 
Mẫu Thông tin về chăm sóc theo Quan hệ họ hàng 

 
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013,  định nghĩa về "những người được hưởng giáo dục miễn phí" bao gồm:  
Khi cha mẹ của người đó không thể chăm sóc người đó và người đó đang sống, không chỉ vì mục đích học tập, với 
một người khác cư trú trong bộ phận trường học và là (i) người giám hộ do tòa án chỉ định, hoặc có quyền nuôi con 
hợp pháp, của người đó (ii) hành động trong vai trò chăm nuôi bởi một người hoặc thực thể được ủy quyền làm như 
vậy theo § 63.2-1200; hoặc (iii) một người thân trưởng thành cung cấp dịch vụ chăm sóc quan hệ họ hàng tạm thời 
như thuật ngữ đó  được xác định trong § 63.2-100. 
Định nghĩa chăm sóc theo quan hệ họ hàng: Chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em toàn thời gian của người thân. 

 Được hoàn thành bởi người thân đăng ký cho học sinh: 
Tên học sinh : Tên của người thân đăng ký cho học sinh: 

 
Mối quan hệ với học sinh (phải là  người thân): 

Trường được yêu cầu : Địa chỉ người thân của của học sinh: 

Vui lòng đính kèm những giấy tờ sau: 

1. Bản khai có công chứng, có chữ ký của một hoặc cả phụ huynh và người thân theo đuổi việc ghi danh, 
nêu chi tiết như sau: 

a. Giải thích lý do tại sao phụ huynh không thể chăm sóc học sinh. 
b. Chi tiết về sự sắp xếp quan hệ họ hàng (thời gian lưu trú dự kiến, v.v.). 
c. Cung cấp tuyên bố thừa nhận rằng phụ huynh sẽ thông báo cho nhà trường trong vòng 30 ngày kể 

từ khi thỏa thuận chăm sóc quan hệ họ hàng kết thúc. 

2.     Giấy ủy quyền cho phép người thân trưởng thành đưa ra quyết định giáo dục liên quan đến  học sinh. 

Ngoài ra, nhân viên của Phòng Dịch vụ Học sinh có thể yêu cầu phụ huynh hoặc người thân trưởng   
thành phải có xác minh bằng văn bản từ Sở Dịch vụ Xã hội nơi  phụ huynh sống hoặc  từ cả hai - 
 Dịch vụ Học sinh và Sở Dịch vụ Xã hội nơi nhà người thân sống, rằng sự sắp xếp quan hệ họ hàng phục vụ 
một mục đích hợp pháp vì  lợi ích tốt nhất của  người khác ngoài việc ghi danh vào trường học. 
Theo § 22.1-264.1 của Bộ luật Virginia, bất kỳ người nào cố tình khai báo sai về việc cư trú của một đứa trẻ 
với mục đích tránh học phí, sẽ phạm tội nhẹ loại 4. Chữ ký dưới đây của tôi cho thấy sự hiểu biết của  tôi về  
tuyên bố này. 
Chữ ký của người thân đăng ký cho học sinh: Ngày: 

To be completed by school staff: 
Kinship Care documents submitted and deemed appropriate? Yes  No   

 
If no, please contact the Student Services Department at 703-791-7258 or 703-791-7265 for further 
consultation. 
Principal/Designee Signature: Date: 

Maintain a copy of this form in the Student Educational Record. 

 
 

http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000%2Bcod%2B63.2-1200
http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000%2Bcod%2B63.2-100
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