ẢNH HƯỞNG CỦA TỔNG QUAN VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN
Thông tin sau đây liên quan đến Quy trình Tuyên thệ Giám hộ cho Học khu Souderton Area.
1. Bản tuyên thệ đính kèm, khi được điền đầy đủ, phải được nộp cho Denise Derstine, Nhà đăng
ký, Học khu Souderton Area, 760 Lower Road Souderton, PA 18964 (215-723-6061 máy lẻ
10227).
2. Hoàn thành Bản tuyên thệ Thư giám hộ (phần 1302)
3. Cung cấp một lá thư có công chứng từ phụ huynh nêu rõ lý do của một bản tuyên thệ.
4. Để tuân thủ pháp luật, người giám hộ phải giữ và cấp dưỡng trẻ liên tục chứ không chỉ trong suốt
năm học. Người giám hộ có thể không nhận được tiền bồi thường cho việc duy trì một học sinh
trong nhà của họ.
5. Sau khi thủ tục tuyên thệ được hoàn tất và được Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Khách thăm Nhà
và Trường học Khu vực Souderton chấp thuận, học sinh sẽ có thể bắt đầu đi học.
1. 6. Xin lưu ý rằng, nếu bản tuyên thệ được chấp thuận trên cơ sở dữ liệu được cung cấp và sau đó

người ta xác định rằng dữ liệu được trình bày không chính xác, cả người cư trú và phụ huynh của
đứa trẻ có thể bị tính học phí cho thời gian học ở các trường học của khu học chánh.
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BÁO CÁO THAY ĐỔI THEO DÂN CƯ THEO §1302
(Chỉ được hoàn thành bởi người dân trong mỗi năm học)
Hướng dẫn: Hoàn thành câu lệnh sau một cách đầy đủ. Nếu học sinh tiềm năng đang sống, hoặc sẽ sống,
trong một hộ gia đình có hai người lớn cư trú, những người sẽ chịu trách nhiệm về học sinh, cả hai cư dân
phải hoàn thành và ký tên vào bản kê khai này.
Đây là một văn bản pháp lý. Bạn có thể yêu cầu xem bản sao 24 PS §13‐1302 trước khi ký
tài liệu này, và tham khảo ý kiến của luật sư nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc không hiểu
bất kỳ phần nào của tài liệu này.
1.

Tên của bạn:

Tên của Người phối___________________
ngẫu:_

Địa chỉ nhà:
Nơi ở (thành phố): ___________________________________________
Số điện thoại ưu tiên:

_________________________

2.

Bạn có sống trong khu học chánh và đứa trẻ sẽ sống với bạn quanh năm không?
Có: ______
No: _______

3.

Tên đầy đủ của trẻ:_______________________________
Ngày sinh:

Lớp :________

Tên & Địa chỉ của Trường học Cuối cùng Đã theo học:
_______________________________________________________________________________________

Ngày đứa trẻ bắt đầu / sẽ bắt đầu cư trú trong nhà của bạn: _____________________________
Mối quan hệ của trẻ với bạn: _________________________________________________
4.

5.

6.

Bạn có đang hỗ trợ miễn phí cho trẻ em này (không có tiền bồi thường hay lợi ích cá
nhân) không?
Có: _______
No: _______
Bạn có chịu mọi nghĩa vụ cá nhân liên quan đến các yêu cầu của nhà trường đối với đứa
trẻ này, có thể bao gồm việc cung cấp dịch vụ chủng ngừa bắt buộc, đồng phục, phí / tiền
phạt, trích dẫn / phạt vì trốn học, tham dự hội nghị giáo viên, tham dự các cuộc họp /
điều trần liên quan đến kỷ luật, và hoàn thành bất kỳ yêu cầu giáo dục đặc biệt?
Có: _______
No: _______
Bạn sẽ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với việc đưa ra tất cả các quyết định về giáo dục?
Có:_______
No: _______
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Tôi cho phép Học khu điều tra thông tin mà tôi đã trình bày trong tuyên bố này bằng cách thảo luận về
thông tin được trình bày với tất cả các bên thích hợp, bao gồm cả cơ quan thuế, nếu cần để xác nhận
tính chính xác thực tế.
Tôi hiểu thêm và đồng ý rằng tôi chịu trách nhiệm thông báo cho Học khu nếu bất kỳ trường hợp nào
thay đổi.
Tôi hiểu thêm và đồng ý rằng tôi nhận thức được hậu quả pháp lý của việc cung cấp thông tin sai lệch
trong tuyên bố tuyên thệ này, cụ thể là:
“MỖI LẦN 24 PS §13‐1302, MỘT NGƯỜI ĐÃ BIẾT CUNG CẤP THÔNG TIN SAI LẦM TRONG BÁO CÁO
THỤY SĨ CHO MỤC ĐÍCH TUYỂN SINH VÀO HỌC PHỔ THÔNG MÀ TRẺ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CAM KẾT
MỘT TÓM TẮT VÀ SẼ LÊN TIẾNG CHO VIỆC VI PHẠM, ĐƯỢC GỬI TRẢ SỐ TIỀN KHÔNG HƠN BA TRĂM
ĐÔ LA ($ 300) CHO LỢI ÍCH CỦA KHU TRƯỜNG MÀ CÁ NHÂN Cư trú, HOẶC THỰC HIỆN LÊN HAI TRĂM
TRĂM (240) GIỜ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG, HOẶC CẢ HAI. BỔ SUNG, CÁ NHÂN SẼ THANH TOÁN TẤT CẢ
CÁC CHI PHÍ TÒA ÁN VÀ SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HỌC PHÍ MỘT SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG
VỚI HỌC PHÍ ĐƯỢC TÍNH THEO MỤC 2561 TRONG THỜI KỲ THI TUYỂN SINH. ”

Được ký bởi (những) cư dân:

NHÀ NƯỚC PENNSYLVANIA
Hạt của
Kỷ lục này đã được thừa nhận trước tôi về điều này
ngày của

Công chứng viên
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RESIDENCY AFFIDAVIT, 24 PS § 13‐1302
Tôi / Chúng tôi chứng thực rằng tất cả thông tin được cung cấp ở đây là chính xác và mới nhất. Tôi / Chúng tôi hiểu rằng nếu nơi cư trú
cần thay đổi, vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho Học khu và sửa đổi bản khai về nơi cư trú. Bất kỳ tuyên bố sai nào
có thể và sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật.
Tôi chúng ta_______________________________________________________________________________ , hiện đang sinh sống
tại (Tên thường trú)
Địa chỉ nhà
Vị trí cư trú (thành phố) ___________________________________ Số điện thoại________________
Xác minh của Chủ nhà:
Tên chủ nhà ________________________________________________ Số điện thoại ________________
Phê duyệt đã được cấp cho ________________________________________________ cư trú
với (Tên của trẻ)
___________________________________________________________, tại địa chỉ đã xác định ở trên
(Tên thường trú)
Chữ ký của Chủ nhà
Ngày tháng
Xác minh của chủ nhà:
Tên chủ nhà

Số điện thoại _____________________

Sự chấp thuận đã được cấp cho

cư trú
với (Tên của trẻ)
, tại địa chỉ đã xác định

ở trên. (Tên thường trú)
Chữ ký của Chủ nhà

Ngày tháng

Thông qua chữ ký được công chứng của tôi, Tôi / Chúng tôi cho phép Khu học chánh điều tra thông tin trên mà tôi /
Chúng tôi đã trình bày trong bản khai này để xác nhận và tính chính xác thực tế.
Tôi hiểu thêm và đồng ý rằng tôi nhận thức được hậu quả pháp lý của việc cung cấp thông tin sai lệch trong tuyên bố
tuyên thệ này, cụ thể là:
“MỘT NGƯỜI ĐÃ BIẾT CUNG CẤP THÔNG TIN SAI LẦM TRONG BÁO CÁO THỤY SĨ CHO MỤC ĐÍCH TUYỂN SINH VÀO MỘT
TRƯỜNG HỌC MÀ TRẺ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CAM KẾT TÓM TẮT TÓM TẮT VÀ SẼ CÓ Ý NGHĨA LÀ VI PHẠM, KHÔNG
ĐƯỢC NỘP ĐÚNG HƠN BA TRĂM ĐÔ LA ($ 300) CHO LỢI ÍCH CỦA KHU PHỐ TRƯỜNG HỌC MÀ CÁ NHÂN ĐANG Ở, HOẶC
THỰC HIỆN LÊN ĐẾN HAI TRĂM TRĂM (240) GIỜ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG, HOẶC CẢ HAI. BỔ SUNG, CÁ NHÂN SẼ THANH
TOÁN TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ TÒA ÁN VÀ SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HỌC PHÍ MỘT SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI
HỌC PHÍ ĐƯỢC TÍNH THEO MỤC 2561 TRONG THỜI KỲ THI TUYỂN SINH. ”

NHÀ NƯỚC PENNSYLVANIA
Được ký bởi (những)
cư dân:

Hạt của
Kỷ lục này đã được công nhận trước tôi về điều
này
_ ngày của
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Mục 1302 ‐ Giấy xác nhận quyền giám hộ
Lại: ____________________________________
Tên con

Kính gửi:
Bạn đang đăng ký cho một đứa trẻ đăng ký vào trường công lập. Đứa trẻ này không phải của riêng bạn,
nhưng bạn đang tuyên thệ rằng bạn sẽ duy trì đứa trẻ này trong nhà của bạn miễn phí hoặc miễn phí khác
và không chỉ đơn thuần là để có được các đặc quyền học miễn phí cho đứa trẻ này. Như bạn đã biết, bất kỳ
sự trình bày sai lệch nào trong bản khai của bạn đều có thể dẫn đến tiền phạt, hình phạt hình sự và nghĩa vụ
hoàn trả học phí cho Học khu.

Cũng xin lưu ý rằng bạn đồng ý chịu mọi nghĩa vụ cá nhân đối với đứa trẻ liên quan đến các yêu cầu của nhà
trường, bao gồm thanh toán tiền phạt trốn học, phí hoạt động, phí thư viện về trễ và phí thiệt hại tài sản
của trường. Bạn cũng sẽ phải thay mặt trẻ tham gia vào bất kỳ thủ tục kỷ luật nào hoặc lập kế hoạch cải
thiện việc đi học.

Nếu cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của đứa trẻ bạn đang đăng ký chưa bị chấm dứt quyền giám hộ hợp
pháp, họ sẽ giữ mọi quyền hành động với tư cách là "cha mẹ" theo luật liên bang, bao gồm cả quyền đồng ý
tham gia đánh giá hoặc đánh giá lại của nhóm đa ngành. trong quá trình phát triển các Chương trình Giáo
dục Cá nhân hóa (“IEP”) hoặc các kế hoạch về chỗ ở theo Mục 504, để đồng ý bắt đầu chương trình giáo dục
đặc biệt hoặc cung cấp chỗ ở sẵn có cho “học sinh khuyết tật được bảo vệ” và đồng ý cho phép thả và có
quyền truy cập hồ sơ giáo dục theo Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (“FERPA”). Do đó,
bạn phải cung cấp cho chúng tôi dưới đây tên và địa chỉ hợp lệ của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của đứa
trẻ này. Nếu bạn không thể cung cấp cho chúng tôi thông tin đó vì cha mẹ của đứa trẻ đã qua đời hoặc mất
khả năng lao động, hoặc vì việc tiết lộ thông tin đó sẽ vi phạm lệnh bảo vệ hoặc sắc lệnh khác của tòa án, vui
lòng cho biết.

Bằng chữ ký của bạn dưới đây cho biết rằng bạn đã đọc và hiểu nội dung của bức thư này. Gửi lại thư từ đã ký
này cho Văn phòng Đăng ký cùng với Bản Tuyên thệ Giám hộ đã hoàn chỉnh, có công chứng.
Trân trọng,
Denise Derstine, Nhà đăng ký
Tôi đã đọc và hiểu nội dung của bức thư nói trên.
_____________________________________________________________________
Chữ ký của người giám hộ
Tên in

_________________
Ngày tháng

Sau đây là tên và thông tin liên hệ của (các) cha mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ có tên ở
trên, hoặc, nếu tôi không thể cung cấp thông tin này, thì lý do tại sao tôi không thể làm như vậy:
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