MẪU CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ NHẬP HỌC

Năm học 2020-21
Phụ Huynh/Người Giám Hộ: Nếu quý vị tham gia vào chương trình quay xổ số My School DC, hãy hoàn thành
mẫu này để xác nhận rằng con quý vị chấp nhận đề nghị nhập học tại trường của My School DC và nộp trực tiếp
mẫu này cùng với các yêu cầu ghi danh khác cho trường.

Thông tin Học sinh
Quý vị phải điền một mẫu cho mỗi học sinh mà quý vị muốn ghi danh đã tham gia vào chương trình quay xổ số My School
DC.
Tên Gọi và Tên Họ:

Ngày sinh (MM/DD/YYYY):

Trường Hiện tại (2019-20):

Cấp lớp Hiện tại (2019-20):

Trường sắp Nhập học (2020-21):

Cấp Lớp sắp Nhập học (2020-21):

Tiết lộ Hồ sơ
Vui lòng đọc và ký vào cuối mẫu này để trường sắp nhập học có thể yêu cầu hồ sơ của con quý vị.
Bằng việc ký vào mẫu này, tôi cho phép trường sắp nhập học yêu cầu hồ sơ từ trường hiện tại đối với học sinh ở trên. Bằng
văn bản này, tôi cũng cho phép trường sắp nhập học yêu cầu hồ sơ từ bất kỳ trường nào trước đây mà học sinh ở trên từng
theo học. Tôi hiểu rằng trường sắp nhập học sẽ không tiếp tục chuyển hoặc trao đổi về hồ sơ đó cho bất kỳ bên hay cơ quan
nào khác mà không có giấy cho phép rõ ràng của tôi theo thẩm quyền của Đạo Luật về Quyền Giáo dục và Bảo vệ Thông tin
riêng tư của Gia đình (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Phần 99).

Xác nhận Ghi danh
Vui lòng đọc và ký vào cuối mẫu này để xác nhận rằng quý vị hiểu mỗi tuyên bố và việc ghi danh của con quý vị cho năm
học 2020-21.
Tôi hiểu rằng tôi không thể duy trì ghi danh tại nhiều hơn một trường cho năm học 2020-21 và tôi xác nhận việc ghi danh của
tôi tại “Trường Sắp Nhập học” ở trên.
Tôi hiểu rằng sau khi mẫu này được nộp, tôi sẽ từ bỏ chỗ của con tôi tại trường hiện tại cho năm học tới (2020-21) và trường
hiện tại của con tôi sẽ được thông báo rằng chỗ của con tôi có thể được dành cho một gia đình khác.
Tôi hiểu rằng nếu tôi ghi danh sau khi nhận được đề nghị từ danh sách chờ của trường này thì tôi sẽ bị loại khỏi danh sách
chờ của tất cả các trường được xếp hạng thấp hơn trường này trong đơn My School DC của tôi.

Thông tin về Cha mẹ/Người giám hộ
Phải là cùng một người đã điền mẫu này.
Chữ ký: ___________________________
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