Học Khu Thống Nhất Elk Grove
XÁC MINH CHĂM SÓC TRẺ EM
Mẫu Giáo – Lớp 8th
(Hoàn thành mỗi mẫu cho mỗi trẻ em)

Tên Người Cung Cấp









Địa Chỉ

Số Điện Thoại

Cần phài có Bằng Chứng Cư Trú. Yêu cầu phải có Tài Liệu Cư Trú Hiện Tại:
Người Cư Trú Hợp Pháp phải có MỘT trong những giấy tờ sau đây để ghi danh:
Biên lai đóng thuế Tài Sản của địa chỉ hiện tại
Bản Khai Thế Chấp, hợp đồng thuê tài sản, hoặc hợp đồng thuê mướn
Hợp đồng, bản khai giấy tờ dịch vụ tiện ích hiện tại (như. PG&E, SMUD, nước, rác, cống),
hoặc biên nhận trả tiền
Biên nhận trả tiền thuê tài sản
Tờ lưu giữ trả tiên mới đây của Phụ Huynh hoặc người Giám Hộ (có ghi địa chỉ cư trú hiện
tại)
Đăng ký đi bầu
Thư từ của một cơ quan chính phủ (t.d., giấy tờ của Department of Human Assistance, giấy
tờ của toà án, đăng ký xe, bằng lái xe).
Tên Học Sinh

Địa Chỉ

Cấp Lớp

Tên Phụ Huynh/Giám Hộ

Địa Chỉ

Số Điện Thoại

Tôi xác nhận học sinh khai ở trên sẽ ở trong trong nhà/cơ sở chăm sóc trẻ em ít nhất ba (3) ngày mỗi
tuần trong khoảng niên học 20
- 20
. Tôi cung cấp chăm sóc trẻ em trước và sau giờ
học trong nhà/cơ sở ở tại địa chỉ
_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
khu vực đi
học. Tôi sẽ thông báo cho văn phòng trường biết nếu và khi nào tôi không còn cung cấp chăm sóc trẻ
em cho em học sinh này.
Người Cung Cấp Chăm Sóc trẻ Em Ký tên

Ngày

Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ký tên

Ngày

Hiệu Trưởng Ký tên

Ngày

Xin lưu ý những điều sau:
Bản Thỏa Thuận này CHỈ áp dụng cho học sinh lớp Mẫu Giáo – Lớp 8th.
LIÊN-học khu
Chuyển chăm sóc trẻ em không được công nhận trong trường trung học.

PHẠM VI-học khu và

Bản Thoả Thuận này CHỈ có hiệu lực MỘT (1) NĂM, cung cấp đi học/hạnh kiểm trong giới hạn cho
phép và việc chăm sóc trẻ em vẫn còn như được kê ở trên.
Bản Thỏa Thuận này PHẢI được đổi mới mỗi năm.
Copies: Home School
Requested School
August 16, 2019 (ls)

