
Translation and Interpretation Center Parental Registration Statement (Multilingual Programs) 

6/2012                                                                                                                                                             Vietnamese 

Lời Khai Của Phụ Huynh Khi Ghi Danh  

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 

 
Tên Học Sinh/Student Name             

 

Ngày Sanh/Date of Birth          Lớp/Grade      

 

Tên Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ/Parent or Guardian Name        

 

Địa Chỉ/Address             

 

Điện Thoại/Telephone Number             

 

Điều Lệ Học Đường Tiểu Bang Pennsylvania §13-1304-A quy định "Trước khi trường thu 

nhận bất kỳ học sinh nào thì khi đến ghi danh cho học sinh, phụ huynh, người giám hộ 

hoặc người nào khác nuôi dưỡng hoặc chịu trách nhiệm học sinh đó phải tuyên thệ hoặc 

xác định rằng em này trước đây hoặc hiện nay có bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học từ 

bất kỳ trường công lập hoặc tư nhân tại tiểu bang này hoặc tiểu bang nào khác hay không 

vì em có hành vi phạm pháp liên quan đến vũ khí, rượu hoặc ma túy, hoặc cố ý gây 

thương tích cho người khác hoặc có bất kỳ hành động bạo lực nào xảy ra trong phạm vi 

nhà trường."   

 

Xin điền vào phần sau đây:  

 

Tôi xin tuyên thệ hoặc xác định rằng con tôi trước đây đã bị / không (khoanh tròn) đình chỉ học 

tập hoặc bị đuổi học, hoặc hiện nay đang bị/không bị (khoanh tròn) đình chỉ học tập hoặc bị đuổi 

học từ bất kỳ trường công lập hoặc tư nhân này tại tiểu bang này hay tiểu bang nào khác vì học 

sinh này có hành vi phạm pháp liên quan đến vũ khí, rượu hoặc ma túy, hoặc cố ý gây thương 

tích cho người khác hoặc bất kỳ hành động bạo lực nào xảy ra trong phạm vi nhà trường. Tôi 

phải chịu hình phạt theo đạo luật 24 PS § 13-1304-A (b) và 18 Pa C.S.A. § 4904 nếu tôi khai 

gian với cơ quan thẩm quyền, và những dữ kiện ở đây là đúng sự thật và chính xác nhất theo như 

sự hiểu biết, thông tin và niềm tin của tôi. 

 

Nếu học sinh này đã hoặc hiện đang bị đình chỉ học tập hoặc đuổi học tại một trường khác, xin điền 

vào: 

 

Tên trường mà học sinh bị đình chỉ học tập hoặc đuổi học/Name of the school from which student was 

suspended or expelled: 

________________________________________________________________________ 

Số ngày bị đình chỉ học tập hoặc đuổi học/Dates of suspension or expulsion:__________________ 

(Xin vui lòng ghi thêm những trường và số ngày bị đình chỉ học tập hoặc đuổi học ở trang sau của 

tờ này/Please provide additional schools and dates of expulsion or suspension on back of this sheet..) 

 

 

Lý do bị đình chỉ học tập/đuổi học (không bắt buộc trả lời) 

 

 

    

 

 

____________________________    _______________________________ 

(Chữ Ký Phụ Huynh hoặc Giám Hộ/Signature of Parent or Guardian) (Ngày/Date)    

   

Cố ý khai gian bất kỳ những thông tin nào kể trên sẽ phạm tội tiểu hình mức độ thứ ba. 

Đơn này được giữ như là một phần của hồ sơ kỷ luật học sinh. 


