
Đińh kèm III
Quy định 721-1

PHỤ LỤC YÊU CẦU CHUYỂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH
XÁC MINH VỀ CHĂM SÓC TRẺ EM – Cấp Mẫu giáo đến Lớp Tám

Mẫu nầy là tài liệu cần thiết chi ̉dầnh cho tất cả các yêu cầu chuyển trường của học sinh vè chăm sóc trẻ mẫu giáo đén 
lớp tám. Người/cơ quân cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phải có điậ điẻm nầm trong cấc ranh giới trường được yêu 
cầu. Viec chăm sóc trẻ em toàn thời giân trước khi trường bất đầu và/hoặc sau khi tan học vầ viec lầm toàn thời gian của 
phụ huynh/người giám hộ bên ngoâi nơi cư ngu  lầ đièu kien cần thiét cho viec xem xét vấn đè chuyẻn trường của học 
sinh dựa  trên cơ sở chăm sóc trẻ em. Hãy nhớ điền vào tất cả các phần hoặc ghi N/A đẻ  lồng vào các phần không có  áp 
dụng. 

 ̣  ̣
̀ ̣  ̣  ̣

PHẦN I – PHẢI ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ 

Tên Học sinh: Ngầy Sinh:

Cấp Lớp Học sinh: Tên Trường được Yêu cầu:

Nơi Lầm viec Toần phần Ngoầi Nơi Cư ngụ của Phụ huynh/Người Giấm ho 1:  ̣  ̣

Nơi Lầm viec Toần phần Ngoầi Nơi Cư ngụ của Phụ huynh/Người Giấm ho 2:  ̣  ̣

Theo Mục § 22.1-264.1 của Bộ Luật Virginia, bất kỳ người nào cố ý tạo nên một lời tuyên bố giả dối cho những mục đích
đăng ký vào một trường ngoài khu vực quy định trường học cho nơi học sinh cư ngụ (trường gốc), sẽ bị kết tội Cấp 4 
(Class 4 misdemeanor) và phải chịu trách nhiệm về học phí với chi khu trường mà em trẻ được ghi danh do kết quả của 
những lời tuyên bố giả dối đó, theo Mục § 22,1 -5, trong thời gian học sinh được ghi danh vào bộ phận trường đó. (Tôi) 
(chung tôi) xác định rằng nếu co bất kỳ điều kiện nào nêu trong tài liệu này mà thay đổi trong năm hoc này, (Tôi) 
(chúng tôi) sẽ thông báo cho ban điều hành trường trong vòng 10 ngày làm việc. Chữ ký của tôi dưới đây chứng thực 
rằng tôi hiểu rõ lời tuyên bố này. 

́ ́ ̣

Chư  ky Phu huynh/Người Giấm ho : ̃ ́ ̣  ̣ Ngầy:

PHẦN II: SẼ ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI CƠ QUAN/NHÀ CUNG CẤP CHĂM SÓC TRẺ EM 

 Tên Người/Doanh nghiep Cung cấp:  ̣

 Néu lầ nhầ cung cấp cấ nhân/riêng, xin liet ke mói liên he với em trẻ:  ̣  ̣  ̣

 Địa chỉ Người/Doanh nghiep Cung cấp:  ̣

 Xin liet kê tên trường được định theo vùng cho Điạ chỉ củâ Người/Doanh nghiep:  ̣  ̣

 Đien thoậi Người/Doanh nghiep Cung cấp: 

 Tôi xác nhận rằng tôi/chúng tôi đã đồng ý cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em thường xuyên cho học sinh nói trên vào những thời điểm sau: 

 ̣  ̣

Theo Mục § 22.1-264.1 của Bộ Luật Virginia, bất kỳ người nào cố ý tạo nên một lời tuyên bố giả dối cho những mục 
đích đăng ký vào một trường ngoài khu vực quy định trường học cho nơi học sinh cư ngụ (trường gốc), sẽ bị kết tội 
Cấp 4 (Class 4 misdemeanor) và phải chịu trách nhiệm về học phí với chi khu trường mà em trẻ được ghi danh do kết 
quả của những lời tuyên bố giả dối đó, theo Mục § 22,1 -5, trong thời gian học sinh được ghi danh vào bộ phận 
trường đó. (Tôi) (chung tôi) xác định rằng nếu co bất kỳ điều kiện nào nêu trong tài liệu này mà thay đổi trong năm 
hoc này, (Tôi) (chúng tôi) sẽ thông báo cho ban điều hành trường trong vòng 10 ngày làm việc. Chữ ký của tôi dưới 
đây chứng thực rằng tôi hiểu rõ lời tuyên bố này. 

́ ́
̣

Chữ ký Người/Doanh nghiep Cung cấp:  ̣ Ngầy: 




