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Vùng xám dành riêng cho Văn phòng 

SỐ CUẢ HOC ̣SINH TRƯỜNG TÊN CỐ VẤN/GIÁO VIÊN NGÀY NHÂP̣ TRƯỜNG 
 

LỚP 
 

XÁC MINH NGÀY SINH 
                                       C             K 

HỒ SƠ PHÁP LÊNḤ 
                                             C            K             k/a 

NĂM TỐT NGHIÊP 

Hoc sinh này đã từng đươc ghi danh vào SởGiáo Duc Reynolds hay không?   C              K            GHI DANH LẦN ĐẦU? THAY ĐÔỈVỀ GHI DANH? 

HƯỚNG DẪN: Đσn Ghi Danh Nhâp̣Hocṇày là hồ sơ chính thức.  Những câu hoỉtrong đơn này hoi vê những thông tin quan trong đểgiúp cung cấp dich vụ cho con em 
quý vị. Môt số các câu hoỉ đưσc giai thích dướI đây. Nếu quý vịcần thêm thông tin, xin hãy liên lac vớI nhà trường.   
Xin hãy dùng viết mưc xanh/ đen, điền đầy đủ các trang. 

THÔNG TIN VỀ HOC SINH 
HỌ HƠP̣ PHÁP (theo Khai Sinh hoăc Pháp lênh) 
 
 

TÊN HƠP̣ PHÁP̣ TÊN LÓT PHẦN PHỤ 

TÊN THƯỜNG GOỊ/TÊN ỞNHÀ SỐ AN SINH XÃ HÔI (Không bắt buôc) GIỚI TÍNH 
 
Nữ          Nam 

NGÀY SINH TUÔỈ 
 

NO’I SINH  (Thành phố, Tiêu bang)̣ QUỐC GIA (NGOÀI HOA KỲ) SỐ ĐIÊN THOAI CHÍNH 
 
(              ) 

ChưạNiêm Yết? 
 
C            K 

Nếu sinh ngoàI Hoa Kỳ hay Puerto Rico, con em quý vị bắt đầu nhâp̣ hoc trường taị Hoa Kỳ vào lúc nào?  
SẮC TÔC và CHUNG TÔC (Xin trả lờI CẢHAI câu hoi) 

CHUNG� TÔC ̣/ SẮC TÔC:̣ Thông tin này do Chính Quyền Liên Bang yêu cầu và chỉdùng cho muc ̣đích nghiên cứu và báo cáo mà thôi.  Nếu quý vị không trả lờI, Sở Hoc ̣

Chánh Reynolds phaỉ báo cáo  thông tin này bằng Thủ Tuc Quan Sát Nhâṇ Diêṇ Hoàn tất phầ̀n A và phần B là bắt buôc.        OIP  ________ 

PhầnA:CHUNG�TÔC(̣Choṇmôt) 
              Không là  
Tây Ban Nha/La Tinh 

          Tây Ban Nha/La Tinh – Có nguồn gốc ởCuba, Mễ  Tây Cơ, Puerto Rico, Trung , Nam Mỹ hay các gốc  văn hóa Tây Ban Nha 
khác 

Phần B: SẮC TÔC – Cho dù trên đây quý vịđã chon thểnào, xin hãy tiếp tucđ̣ánh dấu vào những ô dướI đây chỉ đinḥ sắc tôc ̣cuả quý vị. 
 Mỹ Da Đỏ/Ban̉ xứ Alaska – Có nguồn gốc là ngươì  ban̉ xứ Bắc hay Nam Mỹ (kể cả Trung Mỹ), và những  ngươì còn duy trì  tình trang̣Bộ Lacḥay Công̣đồng 

 Á Châu – Có nguồn gốc ở CưcĐ̣ông, Đông Nam Á  hay Tiêủ LucĐ̣iạẤn Độ, bao gồm Cam Bốt, Trung Hoa, Ấn Độ, Nhâṭbản, Hàn Quốc, Mã Lai, Pakistan, Phi Luât Tân, Thaí lan và Viêt nam 

 Da Đen/Mỹ Gốc Phi – Có nguồn gốc ơ các nhóm dân tôcḍa đen Chôu Phi 

 Ban̉xứ HạUy Di/Các đaỏTháI Bình Dương Có nguồn gốc ơ Hawaii, Guam, Samoa, hay các đaỏTháI Bình Dương khác 

 Da Trắng – Có nguồn gốc ơ Châu Âu, Trung Đông, hay Bắc Phi 

  
Có phaỉ hoc ̣sinh này, hoăc ̣bố mẹ hay ông bà, là thành viên cuả môṭ bộ lac đươc Liên bang công nhâṇ?    C            K 

Nếu có, Tên Bộ Lac:  
ĐIẠ CHỈ NHÀ        
 

SỐ CHUNG CƯ và TÊN CHUNG CƯ (Nếu có) THÀNH PHỐ TIÊỦBANG 
 
 

MÃ BƯU 
CHÍNH 

Điạ chỉ nhà  đã xác minh:  C            K              Ký Tắt: Điạ chỉ khác để gưỉ thự  (Điạchỉ và số chung cu’ ) THÀNH PHÔ TIÊỦBANG 
 
 

MÃ BƯU 
CHÍNH  

Đia chi gơỉ thư là điạ chỉ nhà?̉                        C             K 

SỞ HOC ̣CHÁNH TRƯỚC ĐÂY ĐÃ HOC ̣ TRƯỜNG HOC ̣TRƯỚC ĐÂY ĐÃ HOC ̣ NGÀY THAM DỰ 
Từ                                         Cho đến 

ĐIẠCHI  TRƯỜNG HOC ̣TRƯỚC ĐÂY  THÀNH PHÔ TIÊỦBANG 
Con em quý vị có từng ở trong chương trình Năng Khiếu (TAG) ?      C             K Năm nào? Ởđâu? 

Hoc ̣sinh này hiêṇ có trong Chương Trình Giáo Duc ̣Cá Nhân (IEP)?  C            K Hoc ̣sinh này hiêṇ có kế hoach  thuôc ̣phần 504?      C             K 

Dưạ theo văn ban̉ luâṭ ORS 339.250, xin hãy trả lờI các câu hoỉ 
sau: 

  

Con em quý vị có từng bị đuôỉ hoc?̣                         C             K Nếu có, Lý do:  Ngày: 
Tên trường:   

Khaỏsát về Ngôn Ngữ Gia Đình 
Có ngôn ngữ nào khác tiếng Anh đươc dùng̣ởnhà?  C*             K Nếu có*, ngôn ngữ đó là: 

Hoc ̣sinh này có nóI ngôn ngữ nào ngoàI tiếng Anh?           C*             K Nếu có*, ngôn ngữ đó là: 

*Nếu câu trả lờI trên đây là ‘có’, luâṭ quy đinḥ nhà trường phai đánh giá mức độ thông thaọ tiếng Anh cuả con em quý vị. 

Chương Trình Title X McKinney-Vento  
Chương trình này baỏ đam rằng các hoc ̣sinh đươcđ̣ến trường, bao gồm cả viêc ̣chuyên chở.Môṭ đaị diêṇ cuả Sở Hoc ̣chánh sẽ đươc ̣liên lac ̣nếu quý vị đánh dấu vào môṭ trong những ô dướI đây. 

Xin hãy đánh dấu vào những ô thích 
hơp̣:   

Quý vịđang ởtrong môṭnhà trọ, trong môṭchiếc xe hay khu cắm traịcho đến khi có thểtìm đươcṇhà giá rẻđể ở 
Quý vịđang ởchung nhà vớI môṭgia đình khác vì kinh tế khó khăn 
Con em quý vịđang sống vớI ngườI thân, baṇbè hay ai khác, không sống vớI cha mẹruôṭ 
Quý vịđang sống trong nhà cứu trợtaṃthờI, hay dờI từ nơi này sang nơi khác, không có chỗ thường trú 
Quý vịđang găp̣khó khăn về chỗ ởvì lý do tàI chánh và muốn tìm hiêủvề các dicḥ vụ                  Taịnhà      Taịtrường 

  

ĐƠN GHI DANH NHẬP HỌC 
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 TRANG NÀY CO THỂ SAO CHÉP LAỊCHO CÁC HOCṢINH KHÁC TRONG CÙNG GIA ĐÌNH . XIN HÃY THÊM TÊN VÀ LỚP SAU KHI SAO CHÉP. 

THÔNG TIN VỀ PHỤHUYNH 
Xin hãy cung cấp thông tin cuả cả cha và mẹ, kể cả khi cha hoăc ̣mẹ không sống chung vớI hoc ̣sinh này. (Trang này có thể sao chép laị cho vị phụ huynh kia).  Giả đinh 
rằng Cả hai cha mẹ/ngườI baỏ trợ đươc ̣biết thông tin về hoc ̣sinh, trừ khi có hồ sơ pháp lý quy đinḥ khác hơn. 
Ai Có Quyền Pháp Lý ĐốI VớI Đưá Trẻ? Cha và Mẹ                    Mẹ                         Cha                       Chung Quyền 

                                       Nôị/Ngoaị              NgườI BaỏTrợ̣                  Cha MẹNuôi                Ngươì  Khác       (xin hãy giaỉthích) 
Đưá Trẻ Sống VớI Ai?  Cha và Mẹ                    Mẹ                             Cha                       Nôị/Ngoai                   NgườI BaỏTrợ                  Cha Mẹ Nuôi                        

                                        Ngươì  Khác        (xin hãy giaỉ thích) 
Hiêṇ thờI có Lênḥ Cấm/Pháp Lênḥ nào liên quan đến hoc ̣sinh này?     C*            K 

*Nếu có pháp lênḥ hiêṇ hành giớI haṇ quyền pháp lý cuả phiá phụ huynh không nuôi con, quý vị phaỉ nôp̣ môṭ ban̉ sao cuả pháp lênḥ đó trước khi nhà trường có thể 

giớI haṇ sự tiếp xúc cuả ngườI kia đốI vớI đưá trẻ.  Tôi đã nôp pháp lênḥ hiêṇ hành ̣:  Ký Tên                                              Ngày: 

PHỤHUYNH THỨ NHẤT 
Thứ tự goị trong trường hơp̣ khan cấp: 1              2              3               SỐ ĐIÊṆ THOAỊ KHI KHÂN� CẤP 

(                       ) 
Mẹ                     Cha                 NgườI BaỏTrơ           

Ngươì  Khác       (xin hãy giaỉthích)  

HỌ TÊN 

ĐIẠCHỈ  
Giống cuả hoc ̣sinh?    C            K* 
*Nếu“Không”, hãy điền vào điạ chỉ khác 

Điạ Chỉ Khác                 Đánh dấu vào ô này để nhâṇ baó caó điêm̉/thông tin tu’o’ng  
ứng 

THÀNH PHỐ TIÊỦBANG 
 
 

MÃ BƯU 
CHÍNH 

EMAIL đươc ̣dùng để trao đôỉ thông tin quan trong̣ về nhà trường và về con em quý vị. ĐIÊṆ THOAỊ NHÀ 
(                ) 

ĐIÊṆ THOAỊ CẦM TAY/MÁY NHẮN TIN. 
(                )  ĐIẠ CHI EMAIL  (HÃY BÁO CHO TRƯỜNG NẾU CÓ THAY ĐÔỈ) 

 
NƠI LÀM VIÊC ̣ NGHỀ NGHIÊP̣ ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC ̣

(                   )                                          EXT 
Quý vị có đang, hay đã từng làm những công viêc ̣thờI vụ(di chuyên̉ và làm viêc ̣theo muà trong nông 
nghiêp̣,làm nghề rừng, hay đánh cá) trong 3 năm qua?                                C             K 

SỐNG/LÀM VIÊC ̣THUÔC ̣LIÊN BANG? 
    C             K                   Quân Đôị? 

MUỐN LÀM TÌNH NGUYÊṆ? 
              C             K 

NóI Tiếng Anh?    C             K Ngôn Ngữ SửDung̣Chính:  

Gưỉ tàI liêụ in ấn bằng ngôn ngữ chính, nếu có thể?        C          K Phụ huynh này có yêu cầu ngườI phiên dicḥ trong các hôị nghị giáo duc?̣              C          K 

PHỤ HUYNH THỨ  HAI 
Thứ tự goị trong trường hơp̣ khân̉ cấp:                1              2              3               SỐ ĐIÊṆ THOAỊ KHI KHÂN� CẤP 

(                       ) 
Mẹ                     Cha                 NgườI BaỏTrơ            

Ngươì  Khác          (xin hãy giaỉ thích)  

HỌ TÊN 

ĐIẠ CHỈ 
Giống cuảhocṣinh?     C           K* 
* Nếu“Không”, hãy điền vào điạchỉkhác 

Điạ Chỉ Khác                Đánh dấu vào ô này để nhân baó caó điêm̉/thong tin tương 
ứng 

THÀNH PHỐ TIÊỦBANG 
 
 

MÃ BƯU 
CHÍNH 

EMAIL đươc ̣dùng để trao đôỉ thông tin quan trong̣ về nhà trường và về con em quý vi. ĐIÊṆ THOAỊ NHÀ 
(                ) 

ĐIÊṆ THOAỊ CẦM TAY/MÁY NHẮN TIN. 
(                ) ĐIẠ CHI EMAIL  (HÃY BÁO CHO TRƯỜNG NẾU CÓ THAY ĐÔIS T) 

 
NƠI LÀM VIÊC ̣ NGHỀ NGHIÊP̣ ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC ̣

(                   )                                          EXT 
Quý vị có đang, hay đã từng làm những công viêc ̣thờI vụ(di chuyên̉ và làm viêcṭheo muà trong nông 
nghiêp̣,làm nghề rừng, hay đánh cá) trong 3 năm qua?                 C             K 

SỐNG/LÀM VIÊCṬHUÔCḶIÊN BANG? 
   C            K                   Quân Đôị? 

MUỐN LÀM TÌNH NGUYÊN? 
              C             K 

NóI Tiếng Anh?    C             K  Ngôn Ngữ Sử Dung̣ Chính:  

Gưỉ tàI liêụ in ấn bằng ngôn ngữ chính, nếu có thê ?      C             K Phụ huynh này có yêu cầu ngườI phiên dicḥ trong các hôị nghị giáo duc ?   C             K 

PHỤHUYNH THỨ  BA 
Thứ tự goị trong trường hơp̣ khân̉ cấp:                  1              2              3               SỐ ĐIÊṆ THOAỊ KHI KHÂN� CẤP 

(                       ) 
   Mẹ                     Cha                 NgườI BaỏTrơ           

Ngươì  Khác          (xin hãy giaỉ thích)  

HỌ TÊN 

ĐIẠ CHỈ 
Giống cuả hoc ̣sinh ? C            K* 
* Nếu“Không”, hãy điền vào điạ chỉ khác 

Điạ Chỉ Khác          Đánh dấu vào ô này để nhân baó caó điêm̉/thong tin tương ứng THÀNH PHỐ TIÊỦBANG 
 
 
 

MÃ BƯU 
CHÍNH 

EMAIL đươc ̣dùng để trao đôỉ thông tin quan trong̣ về nhà trường và về con em quý vi. ĐIÊṆ THOAỊ NHÀ 
(                ) 

ĐIÊṆ THOAỊ CẦM TAY/MÁY NHẮN TIN. 
(                ) ĐIẠ CHI EMAIL  (HÃY BÁO CHO TRƯỜNG NẾU CÓ THAY ĐÔỈ) 

 
NƠI LÀM VIÊC ̣ NGHỀ NGHIÊP̣ ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC ̣

(                   )                                          EXT 
Quý vị có đang, hay đã từng làm những công viêc ̣thờI vụ(di chuyên̉và làm viêc ̣theo muà trong nông 
nghiêp̣,làm nghề rừng, hay đánh cá) trong 3 năm qua ?                                           C             K 

SỐNG/LÀM VIÊC ̣THUÔC ̣LIÊN BANG? 
    C           K                 Quân Đôi? 

MUỐN LÀM TÌNH NGUYÊN? 
              C             K 

NóI Tiếng Anh ?    C             K Ngôn Ngữ Sử Dung̣ Chính:  

Gưỉ tàI liêụ in ấn bằng ngôn ngữ chính, nếu có thê ?       C          K Phụ huynh này có yêu cầu ngườI phiên dicḥtrong các hôị nghị giáo duc?  C                K 

HỌ HƠP̣ PHÁP TÊN LỚP 
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ANH CHỊ EM (Đang Là Hoc ̣Sinh Cuả Sở Hoc ̣Chánh Reynolds) 
Họ Tên TUÔỈ GIƠÍ TÍNH 

 
Nữ        Nam 

Trường Lớp 
 

Họ Tên TUÔI TUÔI 
 
Nữ         Nam 

Trường Lớp 
 

Họ Tên TUÔI TUÔI 
 
Nữ          Nam 

Trường Lớp 
 

Họ Tên TUÔI TUÔI 
 
Nữ           Nam 

Trường Lớp 
 

LIÊN LAC ̣KHI KHÂN� CẤP – Trong trường hơp̣ khan cấp, cha mẹ/ngườI baỏ trợ sẽ đươc ̣goị trước. Những số dướI đây sẽ đươc ̣goị theo thứ tự.  
Những ngườI dướI đây có đươcp̣hép đón trẻ taị trường?                              C             K Phụ Huynh Ký Tắt: Ngày: 

NgườI Thứ 
Nhất 

HỌ  TÊN Mối quan hệ với học sinh thành phố tiểu bang  

NGÔN NGỮ CHÍNH 

 

ĐIÊṆ THOAỊ NHA 

(                ) 

ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC ̣

(                ) 

ĐT DI ĐÔNG̣/MÁY NHẮN TIN. 

(                ) 
NgườI Thứ 
Hai 

HỌ  TÊN Mối quan hệ với học sinh thành phố tiểu bang  

NGÔN NGỮ CHÍNH 

 

ĐIÊṆ THOAỊ NHA 

(                ) 

ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC ̣

(                ) 

ĐT DI ĐÔNG̣/MÁY NHẮN TIN 

(                ) 
NgườI Thứ 
Ba 

HỌ  TÊN Mối quan hệ với học sinh thành phố tiểu bang  

NGÔN NGỮ CHÍNH 

 

ĐIÊṆ THOAỊ NHA 

(                ) 

ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC ̣

(                ) 

ĐT DI ĐÔNG̣/MÁY NHẮN TIN 

(                ) 
NgườI Thứ 
Tu’  

HỌ  TÊN Mối quan hệ với học sinh thành phố tiểu bang  

NGÔN NGỮ CHÍNH 
ĐIÊṆ THOAỊ NHA 
(                ) 

ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC 
(                ) 

ĐT DI ĐÔNG̣/MÁY NHẮN TIN  
(                ) 

LIÊN LACḲHI CÓ THIÊN TAI –Ngay sau khi bịthiên tai tàn phá môṭvùng rông̣lớn, nên lien lacṿớI môṭngườI ởngoaì khu vưcđ̣ó, vì khả năng lien lac ̣ngoàI vùng có thểtốt hơn là trong phaṃvi bịthiên tai. Do đó, xin 
hãy đểmôṭsố khân̉cấp cuảngườI ởcách xa  Ít nhất 100 miles cho con em quý vịcó thểliên lacṿớI quý vịthông qua ngườI đó. 

LIÊN LACṬT 
HỌ  TÊN Mối quan hệ với học sinh thành phố tiểu bang  

 
NGÔN NGỮ CHÍNH 

 

ĐIÊṆ THOAỊ NHA 

(                ) 

ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC ̣

(                ) 

ĐT DI ĐÔNG 

(                ) 

THÔNG TIN VỀ Y TẾ 
Nhân viên nhà trường cần biết nếu con em quý vịcó vấn đề về sức khoẻvà có thểcần đươcg̣iúp đỡ trong thờI gian ởtrường.  Xin hãy báo cho nhà trường nếu những 
thông tin sau có sựthay đôỉ. 
TÊN BÁC SĨ 
 

SỐ ĐIÊṆTHOAI 
(                ) 

TÊN NHA SĨ SỐ ĐIÊṆTHOAI 
(                ) 

TÊN HÃNG BAỎHIÊM�  
 

SỐ HỒ SƠ Y TẾ. BÊNḤVIÊṆƯU TIÊN 

Con em quý vịcó baỏ hiêm̉ sức khoẻ/tai naṇ?                   C             K Nếu Không, Sở Hoc ̣Chánh Reynolds sẽ giớI thiêụ các loaị baỏ hiêm̉ sức  khoẻ/tai nan giá rẻ 

Hãy đánh dấu các chứng bênḥ hiêṇcó?       Hen Suyễn             BênḥTim         Dị Ứng Trầm Trong̣          Đông̣ Kinh          Tiêủ Đường:LoaịI         Loaị II          Khác 
 
*Trong trường hơp̣bênḥnăng̣, tai naṇhay cần cấp cứu liên quan đến hocṣinh này, nhà trường sẽ đưa em đến bênḥviêṇnêu trên hoăcḅênḥviêṇgần nhất. 

Hãy ghi ra các loaịdịứng (kểcảong chích) và/hoăcc̣ác vấn đề sức khoẻkhác có thểanh�hươngđ̉ến hocṣinh này taịtrường:     
Nguy hiêm̉tính mang̣ ?    
           CÓ             KHÔNG 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Chú Ý: Nếu muốn nhà trường can thiêp̣vào vấn đề dịứng hay sức khoẻcuảhocṣinh taịtrường, phụhuynh phaỉđiền vào những phiếu thông tin y tế thích hơp̣ 

Tôi cần phiếu thông tin y tế:    C             K 

HỌ HƠP̣ PHÁP TÊN LỚP 
 



Office Use Only: 
SCHOOL COUNSELOR/TEACHER NAME STUDENT ID NO. 

 
Vietnamese/LD 

 

         
KẾ HO ACḤSƠ TÁN KHÂN�CẤP 
      Đón bơỉ Cha Mẹ/ Baṇ/Hàng xóm/ 
NgườI thân/Baỏmâũ 

         Xe cuả trường đưa về nhà/Hàng 
xóm/Baỏ mẫu 

      Đi bộ/Xe đap̣/TựláI xe/Hàng xóm/Baỏ mẫu 

PhụHuynh Ký Tên: Ngày: 

CHO ṆCÁCH LIÊN LAC ̣

 E-mail Nhắn Tin ĐiêṇThoaị MoịCách 

TRƯỚC VÀ SAU GIỜ HO C ̣– (Dành cho TiêủHoc̣) 

BaỏMẫu 
TÊN Baỏ mẫu 

 

Mối quan hệ với học sinh ĐIÊṆ THOAỊ NƠI LÀM VIÊC ̣ 
(                ) 

Điạchỉ 

 

Thành phố, tiêủbang ĐiêṇThoaịNhà 
(                ) 

ĐT Di đông̣/Máy nhắn tin 
 (                ) 

CHUYÊN CHỞ 
Chuyên ChởBuôỉSáng:          Xe Bus         Đi Bộ         Đón         Xe cuảtrung tâm giữ trẻ 

Chuyên ChởBuôi Chiều:                   Xe Bus         Đi Bộ         Đón         Xe cuảtrung tâm giữ trẻ 

Số xe bus buôỉ sáng: Điạ điêm̉ xe bus buôỉ sáng: Số xe bus buôỉ chiều: Điạ điêm̉ xe bus buôi chiều: 

ĐƯA TIN VỀ GIA ĐÌNH – Trong trường hơp̣nhiều trẻtrong cùng gia đình hocc̣hung môṭtrường (Dành cho TiêủHoc) 
Hocṣinh này có thể xem là “NgườI đưa tin” để chuyên̉ thông tin về nhà không?                                                                    C            K 

THÔNG TIN VỀ XE CÁ NHÂN– (Dành cho Hoc̣sinh Trung Hoc̣) 

Năm SX Hiêụxe Loaịxe Màu xe Bangs̉ố́ xe Số Giấy Phép ĐâụXe  (dành cho văn phòng) 

 

CẤP PHÉP/UỶQUYỀN 
Thư MucṬhông Tin 
Những thông tin trong trang này có thể đươc ̣Sở Hoc ̣Chánh sử dung̣ để theo dõI và cung ̉cố chuyên cần cuả hoc ̣sinh.  Những thông tin sau đây đươc ̣đưa vào “Thư 
MucṬhông Tin” mà nhà trường có thể công bố vì muc ̣đích cuả trường và không có sự thoả thuâṇ cuả phụ huynh: tên hoc ̣sinh, ngày và nơi sinh, ngành hoc ̣chính, 
tham dự các hoaṭ đông̣ và môn thể thao đươc ̣công nhâṇ chính thức , cân năng̣ và chiều cao cuả thành viên các đôị thể thao, ngày tham dự, bằng cấp và giaỉ thương ̉
đã nhâṇ, và trường cũ gần đây nhất đã hoc ̣.   
Trong vòng 30 ngày từ khi nhâp̣ hoc,̣ phụ huynh có quyền gưỉ thư yêu cầu nhà trường không công bố những thông tin này trong thờI gian hocṣinh theo hoc taị trường. 
Thông tin và Hình anh� 
Tôi KHÔNG muốn thông tin hay hình anh�con em tôi đươcḍùng trong: (Đánh dấu các ô thích hơp̣)                    Các Phương TiêṇThông Tin                        Niên Giám 
cuảTrường             Trang điêṇtửcuảTrường               Thư MucḤocṢinh 
Internet 
Con em tôi đươcp̣hép sửdung̣internet: (Viêc ̣sử dung̣ internet cuả hoc ̣sinh phaỉ theo Quy cách Đàm thoaị trong Kỹ thuâṭ và Điêṇ tử , đã tóm lươcṭrong  SổTay Quyền và Trách NhiêṃcuảPhụ Huynh và HocṢinh)                      
Phụ Huynh Ký Tắt:                C              K                                 
Chuyên chởkhi cấp cứu 
Tôi cho phép nhân viên nhà trường sắp xếp xe cấp cứu, nếu cần, và cho phép chuyên viên cấp cứu và bênḥ viêṇ mà tôi choṇ, dướI sự giám sát cuả bác sĩ, điều trị con 
tôi trong trường hơp̣ khan cấp khi không liên lac ̣đươc ̣vớI tôi:                                                                                                                           C             K 
PhụHuynh Ký Tên: _____________________________________________________________________ 
Bênḥviêṇưu tiên : 

 
Ngày: _________________________________ 

Quân đôị/Đaịhocṭuyên̉sinh – (Hoc̣sinh Trung hoc̣) 
Luâṭ“Không Trẻ Nào Bị BỏRơi” năm 2001 quy đinḥ các sở hoc ̣chánh phaỉ cung cấp khi có  yêu cầu, tên , điạ chỉ và  số điêṇ thoaị cuả các hoc ̣sinh hai năm cuốI trung 
hoc ̣cho các nhà tuyên̉ mộ quân sự, cao đăng ̉và đaị hoc.̣  Nếu quý vị không muốn sở hoc ̣chánh cung cấp thông tin cuả con em mình cho quân đôị hoăc ̣cao đăngv̉à 
đaị hoc,̣ quý vị có thể choṇ “LOAỊTRỪ”. 
Tôi KHÔNG muốn để tên, điạ chỉ và số điêṇ thoaị cuả con em tôi cho:                       Tuyên̉ mộ Quân Sự                       Tuyên̉ sinh ĐaịHoc ̣

Thông báo về không phân biêṭđốI xử 
Sở HocC̣hánh Reynolds công nhâṇ sự đa dang̣và giá trị cuả mỗI cá nhân và nhóm ngườI trong xã hôị chúng ta. Chính sách cuảHôị Đồng Quan̉ Trị Giáo Duc ̣Reynolds 
cho rằng moị chương trình giáo duc,̣ hoaṭ đông̣ và viêc ̣làm đều  không phân biêṭđốI xử hay gây phiền hà dưạ trên chung ̉tôc,̣màu da, tôn giáo, giớI tính, khuynh 
hướng tình duc,̣ quốc ticḥ gốc, khuyết tâṭ, tình trang̣ gia đình, hay tuôỉ tác. 
Hồ sơ hocṣinh 
Thông báo đến cha mẹ hàng năm theo Luâṭ về Quyền Giáo Duc ̣Gia đình và Riêng Tư.  Quyền cuảcha mẹ: 1. Có quyền kiêm̉ tra và xem xét hồ sơ giáo duc ̣cuả hoc ̣sinh.  
2. Có quyền yêu cầu điều chinh� những thông tin không chính xác hay có thể gây hiêủ lầm. 3. Có quyền thoả thuâṇ về viêcc̣ông bố thông tin trong hồ sơ, trừ khi luâṭ 
cho phép công bố thông tin mà không cần thoả thuâṇ cuả cha mẹ. 4. Có quyền đưa đơn khiếu naị lên Bộ Giáo Duc ̣Hoa Kỳ về viêc ̣Sở Hoc ̣Chánh không theo đúng quy 
đinḥ cuả luâṭ này. 5. Có quyền lấy từ trường môṭ ban̉ sao Chính Sách cuả Sở Hoc ̣Chánh vê ̀ Hô ̀sơ hoc ̣sinh .  (Chính Sách cuả Hôị Đồng Quan̉Trị Reynolds JO/IGBAB – 
Hồ sơ giáo duc/̣Hồ sơ hocṣinh khuyết tâṭcó thể tìm thấy trên trang điêṇ tửcuả Sở Hoc ̣Chánh.) 
Chuyên̉Giao/Lưu Trữ Hồ Sơ – Mẫu Giáo–12 
Chuyên̉ Hồ sơ – Hồ sơ hoc ̣sinh sẽ đươc ̣chuyên̉ đến trường mớI trong vòng 10 ngày kể từ khi nhâṇ đươc ̣ yêu cầu và thông tin nhâp̣ hoc ̣taị trường mới. 
Lưu Trữ Hồ Sơ – Hồ sơ hoc ̣sinh sẽ đươc lưu trữ trong môṭ thờI gian tốI thiêủ theo quy đinḥ cuả tiêủ bang  Oregon.  Sở Hoc ̣Chánh sẽ lưu trữ những hồ sơ về ngôn ngữ 
trị lieu và vâṭ lý trị lieu cho đến khi hoc ̣sinh đó đươc ̣21 tuôỉ,hoăc ̣năm năm sau lần trị lieu cuốI cùng, tuỳ thờI gian nào dàI hơn.  Sở Hoc ̣Chánh sẽ lưu trữ tất cả những 
hồ sơ về giáo duc ̣đăc ̣biêṭ khác trong Ít nhất năm năm sau năm hoc ̣mà hồ sơ đó đươc ̣thiết lâp̣.  Sở Hoc ̣Chánh có thể tiêu huỷ những hồ sơ sau thờI gian này trừ khi 
có yêu cầu từ cha mẹ hoăc ̣từ hoc ̣sinh đã trương ̉thành.  

PhụHuynh Ký Tên: Ngày: 
PhụHuynh Ký Tên: Ngày: 
 

HỌHƠP̣PHÁP TÊN LỚP  


