Thông tin về quyền nuôi con
Thông tin sau đây là cần thiết nếu con bạn không ở với cả cha và mẹ đẻ do ly thân hoặc ly hôn. Cha mẹ mà đứa trẻ cư trú
cùng sẽ được coi là Cha mẹ của Hồ sơ và cha mẹ giám hộ; tuy nhiên, cha mẹ không giám hộ sẽ có quyền truy cập vào hồ
sơ của đứa trẻ trong trường hợp không có lệnh của tòa án cấm điều đó. Phụ huynh giám hộ có trách nhiệm cung cấp cho
khu học chánh bất kỳ lệnh giới hạn nào của tòa án.
1. Tên đứa trẻ:________________________________________________________________
2. Tên của cha mẹ giám hộ mà đứa trẻ đang cư trú: _____________________________
3. Tên của Cá nhân / Cơ quan có Quyền Giáo dục: ________________________________
4. Tên của cha mẹ không giám hộ:_________________________________________________
5. Quyền nuôi con đã được thiết lập thông qua lệnh của tòa án chưa? (Xin đính kèm)
Có _____

Không_____

Đang chờ xử lý______ (Ngày hoàn thành: ___________)

Nếu có, một bản sao của lệnh tòa PHẢI được cung cấp cho Văn phòng Đăng ký và Trường học để lưu trong hồ sơ. Các
lệnh tòa cập nhật phải được chia sẻ càng sớm càng tốt sau khi lệnh mới được ban hành.
6.

Nếu có lệnh của tòa án, nó có hạn chế quyền truy cập của phụ huynh không giám hộ vào học bạ không?
Có _____

không_____

7. May the child be released from school to the non-custodial parent at any time?
Có _____

không _____

(*Nếu không, một bản sao của tài liệu cung cấp lý do pháp lý PHẢI được cung cấp cho Văn phòng Đăng ký và trường học
để lưu trong hồ sơ. Ví dụ: báo cáo lạm dụng trẻ em, báo cáo của cảnh sát, lệnh giữ trẻ, lệnh cấm, Báo cáo Dịch vụ Trẻ em
& Thanh thiếu niên. Học khu Souderton Area không thể từ chối yêu cầu của một phụ huynh không có người giám hộ cho
con mình ra ngoài trừ khi có tài liệu pháp lý hoặc ban quản lý tòa nhà hoặc người quản lý tòa nhà có bằng chứng xác thực
cho thấy hành động này đe dọa sự an toàn của đứa trẻ.)
8. Vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào liên quan đến quyền giám hộ mà nhà trường cần biết.

___________________________
Ngày

_______________________________________
Chữ ký của Cha mẹ Giám hộ

