KHU HỌC CHÁNH NORTH CLACKAMAS
ĐƠN XIN MIỄN LỆ PHÍ CHO HỌC SINH 2018-2019
Kính thưa Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Thông tin mà quý vị cung cấp trong Đơn Kín Đáo Xin Phần Ăn Miễn Phí hay Giảm Giá chỉ
được dùng để xác nhận sự hội đủ điều kiện của (các) con em quý vị được hưởng Phần Ăn
Miễn Phí hay Giảm Giá. Thông tin cũng có thể được dùng để xác định (các) học sinh đủ điều
kiện nhận trợ cấp cho các chương trình khác. Đối với các chương trình sau đây, chúng tôi
phải có sự cho phép của quý vị để chia sẻ thông tin của quý vị.

___________________________________________________________
Nếu quý vị đánh dấu VÂNG, tức là quý vị cho phép Khu Học Chánh North Clackamas MIỄN
hay GIẢM GIÁ LỆ PHÍ khi quý vị hội đủ điều kiện nhận phầ ăn Miễn Phí/Giảm Giá.

________

VÂNG – TÔI CHO PHÉP nhân viên NCSD chia sẻ thông tin từ đơn xin của tôi để

MIỄN/GIẢM GIÁ những LỆ PHÍ sau đây cho (các) con em chúng tôi:

_______

Học Phí và những Lệ Phí Liên Quan tới Chương Trình Giáo Dục

_______

Lệ Phí Chương Trình Thể Thao

_______

Lệ Phí Chương Trình Giáo Dục có Phẩm Chất Cao

________ KHÔNG – TÔI KHÔNG MUỐN thông tin được chia sẻ với bất cứ
chương trình nào.
KHÔNG ĐÒI HỎI phải ký tên vào Đơn xin MIỄN LỆ PHÍ khi tham gia vào chương trình dinh dưỡng
của nhà trường.

Tôi xác nhận tôi là cha mẹ/người giám hộ pháp lý của (những) trẻ em dưới đây.
Tên Cha Mẹ/Người Giám Hộ (viết chữ in):
______________________________________________
Chữ ký của Cha Mẹ/Người Giám Hộ: _________________________ Ngày: ____________
Địa chỉ nhà: _______________________________________________________
Tên Đứa Trẻ: __________________________________Trường: __________________
Tên Đứa Trẻ: __________________________________Trường: ___________________
Tên Đứa Trẻ: __________________________________Trường: ___________________
Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (503) 353-6034.
Hãy nộp đơn này lại cho Phòng Thủ Quỹ Trường Trung Học của con em hay đính kèm theo lá
đơn xin Phần Ăn Miễn Phí và Giảm Giá.
Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng

