
ĐƠN ĐỒNG Ý CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ VIỆC HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC 

CỦA TRƯỜNG 

 

SỞ GIÁO DỤC OLYMPIA 

NIÊN HỌC 2021-2022 

 

Nếu quý vị hội đủ điều kiện để nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá dựa trên mức thu nhập hoặc 

số thành viên trong gia đình, hoặc nếu quý vị được nhận thẻ Thực Phẩm, Hỗ Trợ Tạm Thời cho 

các Gia Đình khó khăn (TANF), Phân phối Thực phẩm cho Dân vùng Địa Phương (FDPIR) hoặc 

đã được Chứng nhận Trực tiếp là đủ điều kiện, thì quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được giảm 

học phí các chương trình khác của trường.  Mặc dù đăng ký hoặc không đăng ký mẫu đơn này, 

thì con của quý vị cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến việc đã hội đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn 

phí và giảm giá. 

 

Quý vị cần đánh dấu vào chương trình mà quý vị muốn tham gia và ký tên vào mẫu đơn đồng ý chia sẻ 

thông tin với các chương trình lợi ích khác. 

 

Đánh dấu 
chương trình 
quý vị muốn 

tham dự 

Title of school program 
Chương trình của trường 

 Miễn lệ phí bài thi AP 

 Thẻ hoạt động/thể thao ASB 

 Học bổng cho đại học 

 Lệ phí lớp học mầm non 

 Chương trình đại học trong khi học phổ thông 

 Lệ phí cho lớp đặc biệt 

 

 

Tên học sinh bằng chữ in Mã số của 
học sinh 

Tên trường Lớp 

    

    

    

    

 

Chữ ký của Cha mẹ/Người giám hộ: __________________________ Ngày: ________________ 

Địa chỉ email: _______________________________________________ Điện thoại: ________________ 

 

USDA là nhà cung cấp cơ hội bình đẳng và nhà tuyển dụng. 
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