QUẬN CHỈ SỬ DỤNG
THẺ HỌC SINH:
TÒA NHÀ:
LỚP:

KHU PHỐ SOUDERTON TRƯỜNG HỌC
MẪU ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN HỌC SINH
TÊN:

GIỚI TÍNH:
CUỐI CÙNG

ĐẦU TIÊN

TÊN ĐỆM

ĐỊA CHỈ:
ĐƯỜNG PHỐ

THÀNH PHỐ

ZIP

SỐ ĐIỆN THOẠI:
NGÀY SINH:

NƠI SINH (THÀNH PHỐ & NHÀ NƯỚC):

NGÔN NGỮ GIA ĐÌNH ƯU ĐÃI:
DÂN TỘC:

HISPANIC/LATINO

ĐÚNG

KHÔNG

CUỘC ĐUA:

AMERICAN INDIAN / ALASKAN NATIVE / NON-HISPANIC
ĐEN / PHI MỸ / KHÔNG HISPANIC
NATIVE HAWAIIAN / PACIFIC ISLANDER / NON-HISPANIC
ĐA PHƯƠNG TIỆN / KHÔNG NGĂN NGỪA
Học sinh này đang ở nhà nuôi dưỡng hay nhà tập thể?
ĐÚNG
Nếu có,
Tên:

CHÂU Á / KHÔNG HISPANIC
HISPANIC
TRẮNG / CAUCASIAN / KHÔNG HISPANIC
KHÔNG

Địa chỉ nhà:
Có giấy tờ hợp pháp / quyền nuôi dưỡng đứa trẻ này không?
ĐÚNG
KHÔNG
Học sinh có Kế hoạch IEP / 504 không?
ĐÚNG
KHÔNG
Liệt kê bất kỳ chương trình giáo dục đặc biệt nào (Phải cung cấp bản sao IEP của học sinh):
Học sinh trường học lần cuối cùng
Tên:

Địa chỉ nhà:

Học sinh đã từng theo học Học khu Souderton Area chưa?

ĐÚNG

KHÔNG

Nếu có , anh ấy / cô ấy đã theo học vào những năm nào và ở tòa nhà nào?
Học sinh có được ăn trưa miễn phí hay giảm giá không?

ĐÚNG

KHÔNG

Nếu (các) phụ huynh / (những) người giám hộ của học sinh là thành viên đang hoạt động của một chi nhánh của Lực lượng Vũ
trang Hoa Kỳ (Lục quân, Hải quân, Lực lượng Không quân, Hải quân và Cảnh sát biển) bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Quốc gia
chuyên trách?
ĐÚNG
KHÔNG

QUẬN CHỈ SỬ DỤNG
XÁC NHẬN NGÀY SINH
MIỄN DỊCH
BẰNG CHỨNG CƯ TRÚ:
BÁO CÁO GIẢI QUYẾT

NGÀY TUYỂN SINH CHÍNH THỨC

GIẤY KHAI SINH #

CHO THUÊ

HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH

KHÁC, GIẢI THÍCH:

NGÀY THAM DỰ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN GIA ĐÌNH
TRẠNG THÁI MARITAL (Đánh dấu một):
Cưới nhau
Đơn
Ly than
Góa phụ / Người góa vợ
Đã ly hôn
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đánh dấu một:

CHA MẸ

BƯỚC CHA MẸ

GUARDIAN (Cần giấy tờ tạm giữ)

TÊN:
CUỐI CÙNG

ĐẦU TIÊN

TÊN ĐỆM

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ:
ĐƯỜNG PHỐ

THÀNH PHỐ

ZIP

ĐỊA CHỈ EMAIL:
ĐIỆN THOẠI NHÀ #:

CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ?

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG #:

CÔNG VIỆC SỐ ĐIỆN THOẠI #:

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ TUYỂN DỤNG:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đánh dấu một:

CHA MẸ

BƯỚC CHA MẸ

GUARDIAN (Cần giấy tờ tạm giữ)

TÊN:
CUỐI CÙNG

ĐẦU TIÊN

TÊN ĐỆM

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ:
ĐƯỜNG PHỐ

THÀNH PHỐ

ZIP

ĐỊA CHỈ EMAIL:
ĐIỆN THOẠI NHÀ #:

CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ?

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG #:

CÔNG VIỆC SỐ ĐIỆN THOẠI #:

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ TUYỂN DỤNG:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SIBLINGS (Anh chị em):
TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

Nếu trẻ đang đi học,
TÊN TRƯỜNG HỌC

LỚP

PHÁT HÀNH THÔNG TIN
(Chúng tôi phải có những thông tin sau. Tên, địa chỉ và số điện thoại của trường đã theo học lần trước.)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Bằng cách này, tôi cho phép tiết lộ thông tin sau đây từ / đến Học khu Souderton Area:
Học sinh: __________________________________________________________________
Họ

Ngày sinh:

Tên đầu tiên

Tên đệm

____________________________________________________

Hồ sơ trường học
Hồ sơ sức khỏe
Báo cáo Tâm lý
IST/Báo cáo Nghiên cứu Trẻ em
IEP
CER
Khác (danh sách)

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Các thông tin sau sẽ được hoàn thành bởi nhân viên nhà trường:
Người

________________________________________________________________

Chức vụ

________________________________________________________________

Địa chỉ nhà

________________________________________________________________
_________________________________________________________________

____________________________
_____________________________________________
Ngày tháng
Chữ ký của Cha mẹ hoặc Người giám hộ
***************************************************************************************
Thông tin được tiết lộ chỉ dành cho việc sử dụng bí mật của Học khu Souderton Area và nội dung của nó không được tiết lộ hoặc truyền
đạt cho bất kỳ ai khác trừ khi được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép.
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Đã ký ___________________________________________
Chức vụ
______________________________________
Ngày tháng
______________________________________

SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT

KHẢO SÁT NGÔN NGỮ TRANG CHỦ
Văn phòng Quyền Dân sự (OCR) yêu cầu các khu học chánh xác định những học sinh thông thạo tiếng Anh
(LEP) còn hạn chế. Pennsylvania đã chọn Khảo sát Ngôn ngữ Gia đình làm phương pháp để xác định.

Tên của học sinh_____________________________________________________________________
(Họ)

(Tên đầu tiên)

(Tên đệm)

Ngày đăng ký_________________________________________ Lớp___________
Ngôi trường_________________________________________________
Ngày sinh______________________________

Tuổi________ Chọn một: __ Nam giới __ Giống cái

Người điền vào biểu mẫu này (nếu không phải là cha mẹ / người giám hộ):_______________________
Chữ ký của Cha mẹ / Người giám hộ
Vui lòng trả lời ba câu hỏi sau:
1. Ngôn ngữ đầu tiên mà con bạn học nói là gì?

2. Con của bạn có nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không? Nếu có, vui lòng ghi rõ ngôn ngữ
(không bao gồm các ngôn ngữ được học ở trường):

3. (Những) ngôn ngữ được sử dụng trong nhà của bạn?

4. Học sinh đã theo học bất kỳ trường học nào của Hoa Kỳ trong 3 năm bất kỳ trong suốt cuộc đời của
mình chưa?
Vâng

Vâng

Khi nào?

* Học khu Souderton Area có trách nhiệm theo luật liên bang để phục vụ những học sinh chưa thành thạo tiếng Anh và cần các
dịch vụ hướng dẫn tiếng Anh. Với trách nhiệm này, học khu có quyền yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để xác định Học viên
Anh ngữ (ELL). Là một phần của trách nhiệm xác định và xác định các ELL, học khu có thể tiến hành sàng lọc hoặc hỏi thông
tin liên quan về những học sinh đã ghi danh trong học khu cũng như từ những học sinh ghi danh vào học khu trong tương lai.

Đã sửa đổi 10/13/05

SỰ ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG
HÌNH ẢNH
Đôi khi, ảnh, video hoặc các hình ảnh khác của học sinh được Học khu Souderton Area (“Học khu”) hoặc dưới sự
chỉ đạo của học sinh trong các hoạt động của trường. Khi điều này được thực hiện cho mục đích sử dụng bình
thường của trường học trong Học khu, chẳng hạn như trong bài tập trên lớp, niên giám, sản phẩm video / truyền hình
của trường, báo trường, và những thứ tương tự, thì không cần sự cho phép của phụ huynh.
Tuy nhiên, cần phải có sự cho phép của phụ huynh, khi hình ảnh học sinh được trình bày, có hoặc không có tên của
học sinh, trên các phương tiện truyền thông khác nhau do Học khu tài trợ có thể được chia sẻ với công chúng, bao
gồm nhưng không giới hạn ở phương tiện phát thanh và in ấn, tài liệu quảng cáo, vở kịch, chương trình , các báo cáo
hàng năm, các ấn phẩm của Tổ chức Giáo dục, Internet và các trang Web trực tuyến, và các phương tiện truyền
thông xã hội (ví dụ: Twitter, Facebook). Có rất nhiều hoạt động và thành tích diễn ra trong trường học của chúng ta,
rất tích cực, đáng tin cậy và được cộng đồng quan tâm. Đồng thời, phụ huynh và học sinh có thể cảm thấy rằng việc
khắc họa các bức ảnh hoặc hình ảnh học sinh này và nhận dạng học sinh theo tên có thể xâm hại hoặc có hại cho học
sinh theo một cách nào đó.
Để bảo vệ mức độ riêng tư mà con bạn và bạn mong muốn, vui lòng cho biết sự đồng ý của bạn. Bằng sự đồng ý,
bạn sửa đổi, trả tự do và vĩnh viễn miễn cho Học khu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thương tích hoặc
hành động nào đối với học sinh có tên dưới đây do việc sử dụng các bức ảnh, đoạn phim hoặc hình ảnh khác trong
bất kỳ phương tiện nào được sử dụng. Thông cáo này bao gồm việc Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về việc
người dùng Internet hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác sao chép, hiển thị, phân phối hoặc sửa đổi hình ảnh
học sinh được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, theo bất kỳ cách nào, cũng như Học khu sẽ không chịu trách nhiệm
về, trong số những hành vi khác, vi phạm bản quyền, xuyên tạc, hành vi phạm tội, hoặc việc người khác sử dụng
hình ảnh và thông tin truyền thông của Học khu.
 Tôi, phụ huynh / người giám hộ, đồng ý cho Học khu sử dụng tên và ảnh / hình ảnh của học sinh của tôi dưới
mọi hình thức truyền thông của Học khu, bao gồm cả những phương tiện được liệt kê ở trên, trong một
khoảng thời gian không xác định hoặc cho đến khi tôi yêu cầu loại bỏ bằng văn bản.
 Tôi, phụ huynh / người giám hộ, theo đây KHÔNG đồng ý cho Học khu sử dụng ảnh / hình ảnh của học sinh
của tôi dưới bất kỳ hình thức truyền thông nào của Học khu, bao gồm cả những hình thức được liệt kê ở trên.
Xin lưu ý rằng KHÔNG cần có sự đồng ý của bạn trong trường hợp ảnh hoặc hình ảnh của con bạn được
chụp ở một nơi công cộng, nơi không có mong đợi về sự riêng tư.
Tên của học sinh ____________________________________________________________________
Ngôi trường ________________________________________________________________ Lớp _______

Tên của cha mẹ ____________________________ Chữ ký _________________________ Ngày tháng _____________
Revised July 2018

SỰ ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH ĐỂ XUẤT BẢN CÔNG VIỆC CỦA HỌC SINH
Đôi khi tác phẩm do học sinh trong trường sản xuất được xem xét để xuất bản trên các phương tiện truyền thông do
trường tài trợ. Phụ huynh có quyền xác định xem bài tập của học sinh có được xuất bản theo cách này hay không. Để bảo
vệ mức độ riêng tư mà con bạn và bạn mong muốn, vui lòng xem lại các quy định và nêu rõ sự đồng ý của bạn bên dưới.
Tác phẩm nghệ thuật, văn bản, âm nhạc, video và / hoặc âm thanh và / hoặc hình ảnh của học sinh, hoặc các dự án khác có
thể được xem xét để xuất bản tại một số thời điểm trong sự nghiệp học tập của mình, toàn bộ hoặc một phần, riêng lẻ hoặc
kết hợp với hoạt động, bởi Học khu hoặc theo quyết định của mình, trên các phương tiện truyền thông khác nhau do
trường tài trợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bức ảnh, sản phẩm băng video, báo chí, chương trình truyền hình, tài
liệu quảng cáo, sổ tay, chương trình, phương tiện truyền thông xã hội của Học khu (ví dụ: Twitter, Facebook, v.v.) và
Internet và các trang Web trực tuyến. Khi tác phẩm của học sinh được Học khu xuất bản, tác phẩm sẽ xuất hiện với thông
báo bản quyền nghiêm cấm sao chép tác phẩm mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản. Nếu Học khu nhận được
yêu cầu cho phép, yêu cầu sẽ được chuyển đến phụ huynh. Học khu sẽ tuân thủ các hướng dẫn bổ sung bên dưới khi xuất
bản bài làm của học sinh.
•

Thông tin thư mục bao gồm tên học sinh, lớp, trường học và tên lớp / giáo viên có thể xuất hiện trên hoặc cùng với bài
làm. Thông tin cá nhân khác, chẳng hạn như địa chỉ nhà, số điện thoại, hoặc tên của các thành viên gia đình sẽ không
được công bố trên hoặc cùng với tác phẩm;

•

Tác phẩm không được chứa bất kỳ thông tin nào cho biết vị trí thực tế của con tôi tại một thời điểm nhất định, cũng
không được chứa bất kỳ tài liệu không phù hợp nào hoặc chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp đến tài liệu không phù hợp;

•

Tác phẩm phải tuân theo tất cả các chính sách của Học khu và các hướng dẫn đã được thiết lập và việc xuất bản phải
được một viên chức trường được chỉ định phê duyệt;

•

Học khu sẽ có toàn quyền quyết định đưa tác phẩm lên các phương tiện truyền thông hiện hành của Học khu, có hoặc
không có thông báo cho học sinh hoặc phụ huynh; và

•

Không có khoản thanh toán hoặc khoản bồi thường nào khác sẽ được thực hiện hoặc trao cho học sinh hoặc phụ huynh.

Bằng sự đồng ý, bạn sửa đổi, giải phóng và vĩnh viễn không chịu trách nhiệm cho Học khu đối với bất kỳ thương tích
hoặc hành động nào đối với học sinh có tên dưới đây do việc xuất bản tác phẩm của học sinh. Bản phát hành này bao gồm
việc Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về việc tái tạo, hiển thị, phân phối hoặc sửa đổi của người dùng Internet hoặc
phương tiện truyền thông xã hội khác đối với tác phẩm đã xuất bản của học sinh được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần,
theo bất kỳ cách nào, cũng như Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về , trong số những hành vi khác, vi phạm bản quyền,
xuyên tạc, hành vi phạm tội, hoặc việc người khác sử dụng hình ảnh và thông tin truyền thông của Học khu.



Tôi, phụ huynh / người giám hộ, đồng ý cho Học khu đăng tác phẩm của học sinh tôi trên phương tiện truyền
thông của Học khu trong một khoảng thời gian không xác định hoặc cho đến khi tôi yêu cầu loại bỏ bằng văn bản.
Tôi, phụ huynh / người giám hộ, theo đây KHÔNG đồng ý cho Học khu công bố tác phẩm của học sinh của tôi
trên các phương tiện truyền thông của Học khu.

Tên của học sinh ______________________________________________________________________________
Ngôi trường _______________________________________________________________________ Lớp __________
Tên của cha mẹ _________________________________ Chữ ký ______________________________ Ngày tháng _____________

Revised July 2018

LỊCH SỬ SỬC KHỎE TRẺ EM CỦA TRƯỜNG HỌC SOUDERTON
Tên học sinh____________________________

__________________________

Họ

Ngày sinh___________________

_____________________
Tên đệm

Tên

Giới tính

________

Cha mẹ / Người giám hộ

Cha mẹ / Người giám hộ

Tên:

Tên:

Điện thoại di động:

Điện thoại di động:

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại nhà:

Điện thoại nhà:

Địa chỉ email:

Địa chỉ email:

Nếu con bạn mắc phải bất kỳ điều nào sau đây, hãy cung cấp ngày tháng và giải thích trong phần “thông tin thêm” bên dưới:
___ Bệnh tiểu đường
___ Hạ đường huyết
___ Hen suyễn / thở khò khè
___ Viêm phế quản / Viêm phổi
___ Rối loạn tăng động giảm chú ý
___ Viêm họng liên cầu khuẩn
___ Thủy đậu

___ Viêm gan
___ Vấn đề về tim
___ Xương bị gãy
___ Chấn thương đầu
___ Loại bỏ Adenoids / Amidan
___ Vấn đề Ăn uống / Cho ăn
___ Nhập viện / Phẫu thuật

___ Điều chỉnh Thị lực
___ Co giật / Động kinh / Ngất xỉu
___ Nhiễm trùng tai
___ Sốt ban đỏ
___ Các vấn đề về sức khỏe tâm thần / cảm xúc
___ Bệnh ho gà
___ Các tình trạng sức khỏe khác

THÔNG TIN THÊM: Nếu bạn đã đánh dấu bất kỳ điều nào ở trên, vui lòng cung cấp thêm thông
tin._____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
LỊCH SỬ SỨC KHỎE NGHIÊM TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH:
_____________________________________________________________________________________________
Con bạn có bị dị ứng gì không?
Không ____ Có ____ Nếu có, vui lòng ghi rõ:_____________________________________________
Con bạn có dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc đang được điều trị y tế không?

Không ____ Có ____

Nếu có, vui lòng ghi rõ: ___________________________________________________________
Con tôi có thể nhận được những thứ sau đây trong giờ học từ một y tá của trường học:
Tylenol (Chung - Không có tên nhãn hiệu) Không ___ Có ___
Ibuprofen (Chung - Không có tên nhãn hiệu) Không ___ Có ___
Bác sĩ gia đình _________________________ Điện thoại ___________ Ngày khám bác sĩ cuối cùng của trẻ ________
Nha sĩ Gia đình _______________________ Điện thoại ___________ Ngày khám răng cuối cùng của trẻ: ________
Danh sách dưới đây là những người lớn mà tôi cho phép Trường học Souderton liên hệ trong trường hợp có vấn đề về y tế:
Tên
Mối quan hệ
Số điện thoại
_________________________________ ________________________ Nhà: _______________ Di động: _______________
_________________________________ ________________________ Nhà: _______________ Di động: _______________

Bằng cách ký vào mẫu đơn này, tôi cho phép con trai / con gái của tôi cho bất kỳ điều trị khẩn cấp y tế nào có thể phát sinh
vào thời điểm tôi không thể liên lạc được.
_____________________________________________________________________
Chữ ký của Cha mẹ / Người giám hộ
Mẫu #33

_____________________
Ngày / tháng / năm

KHU PHỐ SOUDERTON TRƯỜNG HỌC
MẪU GIẤY PHÉP của Dịch vụ Y tế Trường học
Tên con
Họ

Ngày tháng

Tên đầu tiên

Tên đệm

Số phòng

Dear Parent or Guardian:
Luật Y tế Học đường yêu cầu khám răng cho những trẻ em mới nhập học (tức là mẫu giáo
hoặc lớp một), lớp 3 và lớp 7; khám sức khỏe cho những người nhập học gốc, lớp 6 và lớp
11; tầm soát cong vẹo cột sống ở lớp 6 và lớp 7. Các lớp này được chọn vì chúng đại diện
cho các giai đoạn tăng trưởng và phát triển quan trọng trong cuộc đời của một đứa trẻ.
Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các cuộc kiểm tra này bởi nha sĩ và bác sĩ của gia
đình bạn vì họ có thể đánh giá tốt nhất sức khỏe của con bạn và hỗ trợ bạn trong việc điều
trị và chỉnh sửa cần thiết.
Vào lúc này, vui lòng đánh dấu vào khoảng trống thích hợp cho biết bạn muốn được nha sĩ
gia đình và / hoặc bác sĩ thực hiện bài kiểm tra bằng chi phí của riêng bạn hoặc kỳ kiểm tra
ở trường.
Bạn sẽ được cung cấp mẫu đơn thích hợp cho năm dự kiến.

Khám răng bởi nha sĩ
Mẫu giáo, lớp 3 & lớp 7

(Ngôi trường)

(Riêng tư)

Khám sức khỏe bởi bác sĩ
Mẫu giáo, lớp 6 & lớp 11

(Ngôi trường)

(Riêng tư)

Ngày tháng
Chữ ký của Cha mẹ hoặc Người giám hộ
Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc giúp chúng tôi thực hiện giai đoạn
này của chương trình sức khỏe trong trường học của chúng tôi.
Trân trọng,

Y tá trường học
Xin lưu ý rằng kỳ kiểm tra riêng có thể được hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ ngày đầu tiên của năm học được chỉ
định.

Form #8

Luật được ban hành gần đây yêu cầu (các) phụ huynh của mỗi học sinh mới phải cung cấp cho khu học chánh một
tuyên bố tuyên thệ hoặc xác nhận, nêu rõ liệu con trai / con gái của họ có từng bị đình chỉ học hoặc hiện đang bị đình
chỉ học hay không vì bất kỳ Những lý do sau:
1.
2.
3.
4.

Một hành động hoặc hành vi phạm tội liên quan đến vũ khí.
Sử dụng rượu hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.
Cố ý gây thương tích cho người khác.
Đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào được thực hiện đối với tài sản của trường

Tôi,___________________________, xin thề hoặc khẳng định rằng con trai / con gái tôi,
(tên cha mẹ / người giám hộ)
Tên của học sinh:

_:
Họ

Tên đầu tiên

Tên đệm

KIỂM TRA MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY: *KIỂM TRA MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY:
*
hiện không bị đình chỉ hoặc
*
đã không bị đình chỉ hoặc
trục xuất vì một hoặc nhiều lý do được
*
trục xuất vì một hoặc nhiều lý do được
liệt kê ở trên.
*
liệt kê ở trên.
*
*
hiện đang bị đình chỉ hoặc
*
đã bị đình chỉ hoặc
trục xuất vì một hoặc nhiều lý do được
*
trục xuất vì một hoặc nhiều lý do được
liệt kê ở trên.
*
liệt kê ở trên.

Nếu con trai / con gái của bạn đã từng bị đình chỉ hoặc đuổi học, vui lòng cung cấp thông tin sau:
Tên khu học chánh:
Tên trường học:
Địa chỉ trường học:
Điện thoại trường học:
Lý do đình chỉ hoặc trục xuất:
Thời gian đình chỉ hoặc trục xuất:
Tên người đã đình chỉ hoặc trục xuất con trai / con gái của bạn:

Chữ ký của Phụ huynh / Người giám hộ

Ngày tháng

Thông tin về thuế thu nhập kiếm được cho
Cư dân của Học khu Souderton Area
Như bạn có thể biết, các khu học chánh ở Pennsylvania có các nguồn thu thuế ngoài thuế bất động sản mà từ đó họ có thể nhận được quỹ để hỗ
trợ các trường học và giáo dục. Thẩm quyền đánh các khoản thuế bổ sung này đã được Đại hội đồng Pennsylvania cấp cho các khu học chánh
và thành phố địa phương vào năm 1965 thông qua việc thông qua Đạo luật cho phép thuế địa phương (LTEA), thường được gọi là 'Đạo
luật511'. Thuế Thu nhập Kiếm được hoặc 'Thuế Tiền lương' thường là một loại thuế một phần trăm (1%) trên tổng tiền lương và / hoặc lợi
nhuận ròng từ một doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp.
Berkheimer Associates là nhân viên thuế thu nhập kiếm được chỉ định cho Học khu Souderton Area và các thành phố tự trị bao gồm Học khu.
Với tư cách là người thu thuế thu nhập kiếm được chỉ định, Berkheimer Associates có nhiệm vụ quản lý thuế của học khu, thị trấn và / hoặc
quận. Điều này bao gồm việc thu thuế, thiết lập các quy tắc và quy định để thực thi công bằng loại thuế đó và tạo hồ sơ thuế chính xác cho từng
người nộp thuế.
Dưới đây là Mẫu Đăng ký Thuế Thu nhập Kiếm được. Một Mẫu Đăng ký đã hoàn thành sẽ đáp ứng các yêu cầu đăng ký của bạn theo các quy
tắc và quy định về Thuế Thu nhập Kiếm được do Học khu Souderton Area và thành phố cư trú của bạn thông qua. Quan trọng hơn, thông tin
này sẽ đảm bảo rằng tiền thuế của bạn được gửi đến cơ quan tài phán thuế nhà của bạn. Tất cả cư dân phải điền vào biểu mẫu này, bất kể tình
trạng việc làm (thất nghiệp, nghỉ hưu, sinh viên đại học, quân nhân hoặc nội trợ). Nếu bạn mới chuyển đi, vui lòng cung cấp địa chỉ hiện tại và
địa chỉ cũ của bạn.
Hầu hết những người nộp thuế cư trú sẽ bị chủ lao động khấu trừ thuế này. Mặc dù, nếu công việc của bạn ở một cơ quan có thẩm quyền mà nó
không được giữ lại, hoặc bạn là doanh nghiệp tự do, bạn sẽ phải trả thuế trực tiếp cho Berkheimer Associates. Biểu mẫu đăng ký đã hoàn thành
của bạn sẽ được chuyển đến Berkheimer Associates, họ sẽ tạo một tài khoản thuế chính xác phản ánh tình trạng báo cáo chính xác của bạn và
gửi cho bạn các biểu mẫu cần thiết.
Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc hoàn thành biểu mẫu đăng ký. Vui lòng tham khảo mặt sau của lá thư này để biết các câu
hỏi và câu trả lời chung về thuế thu nhập kiếm được. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với Berkheimer Associates theo số
610-588-0965, số máy lẻ 2, hoặc gặp trực tiếp tại Văn phòng Berkheimer địa phương của bạn.
Khu học chánh Souderton Biểu mẫu đăng ký thuế thu nhập kiếm được
________________________________________________________________ __________________________________________
Tên cha (
Họ
Tên đầu tiên
Tên đệm)
Số An sinh Xã hội của Cha
________________________________________________________________ _________________________________________
Tên của mẹ (
Họ
Tên đầu tiên
Tên đệm)
Số an sinh xã hội của mẹ
Địa chỉ nhà _____________________________________________________________________________________
Thành phố __________________________________________________ Tình trạng _______________ Zip ____________
Thành phố thường trú (Thị trấn hoặc Quận nơi bạn cư trú) - Đánh dấu một:
____Telford Borough

____ Franconia Township

____ Souderton Borough

____ Thị trấn Upper Salford

____ Thị trấn Salford

____ Thị trấn Lower Salford

Ngày bạn chuyển đến địa chỉ trên ___________________________
Bạn đã chuyển đến đây từ một địa điểm khác của Pennsylvania?

Vâng ____ Không ____

Nếu có, vui lòng liệt kê địa chỉ trước đây và khu học chánh ______________________________________________
Người sử dụng lao động của Mẹ _____________________________________ Người sử dụng lao động của Cha ______________________
Quyền hạn làm việc (Twp / Boro / City) ___________________

Quyền hạn làm việc (Twp / Boro / City) __________________

Thuế Thu nhập Kiếm được có bị khấu trừ từ lương của bạn không? Vâng __ Không __
Từ Pay của Vợ / chồng? Vâng __ Không __
Bạn có tự kinh doanh không? Vâng ___ Không ___

Vợ / chồng của bạn có tự kinh doanh không? Vâng ___ Không ___

Nếu bạn không có thu nhập kiếm được, vui lòng ghi lại lý do tại sao (ví dụ: nghỉ hưu / nội trợ / tạm thời thất nghiệp / tàn tật / sinh viên / trẻ vị
thành niên (vui lòng nêu tuổi) / khác (vui lòng nêu rõ))___________________________________________________
Bạn _______________________________________________

Vợ chồng _ _______________________________________

Chữ ký của bạn _______________________________________________________________

Ngày tháng _____________________

CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ THUẾ THU NHẬP ĐƯỢC KIẾM
"THUẾ THU NHẬP ĐƯỢC KIẾM" LÀ GÌ?
Thuế Thu nhập Kiếm được, thường được gọi là "Thuế Tiền lương", thường là loại thuế một phần trăm (1%) trên tổng tiền
lương và / hoặc lợi nhuận ròng từ một doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp. Trong các cộng đồng Quy tắc tại gia, thuế suất có thể
khác nhau và thậm chí có thể cao hơn một phần trăm (1%). Thông thường, những cá nhân nhận được "thu nhập kiếm được",
bao gồm tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng, tiền thưởng, khoản thanh toán khuyến khích, phí, tiền boa và / hoặc các khoản
bồi thường khác cho các dịch vụ được thực hiện, cho dù bằng tiền mặt hay tài sản, đều phải chịu thuế. Ngoài ra, người kinh
doanh, ngành, nghề và hoạt động khác vì lợi nhuận phải nộp thuế đối với phần lợi nhuận thuần thu được từ hoạt động kinh
doanh sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh nói trên.
THU NHẬP NÀO ĐƯỢC MIỄN TRỪ THUẾ THU NHẬP ĐƯỢC CỤ THỂ?
Thu nhập chưa thực hiện như cổ tức, tiền lãi, thu nhập từ ủy thác, trái phiếu, bảo hiểm và cổ phiếu được miễn. Cũng được
miễn trừ các khoản thanh toán cho trợ cấp ốm đau hoặc tàn tật, trợ cấp tuổi già, lương hưu, lương hưu - bao gồm các khoản
thanh toán an sinh xã hội, trợ cấp công cộng hoặc bồi thường thất nghiệp do bất kỳ cơ quan chính phủ nào thực hiện và bất
kỳ khoản lương hoặc khoản bồi thường nào do Hoa Kỳ trả cho hoạt động tại ngũ các lực lượng của Hoa Kỳ bao gồm tiền
thưởng hoặc bồi thường bổ sung cho dịch vụ đó. Ngoài ra, lợi nhuận ròng của các tập đoàn được miễn trừ theo luật tiểu
bang.
NẾU THUẾ ĐƯỢC BAO GỒM Ở MỘT CỘNG ĐỒNG KHÁC NƠI TÔI LÀM VIỆC, TÔI CŨNG CÓ NÊN NỘP
TIỀN CHO QUẬN MÀ TÔI SỐNG KHÔNG?
Không, thuế mà chủ nhân của bạn khấu trừ sẽ được nộp cho cơ quan tài phán thuế cư trú của bạn. TẤT CẢ cư dân vẫn yêu
cầu Mẫu Đăng ký của chúng tôi phải được trả lời.
NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA HỌ SẼ CÓ THU NHẬP KIẾM ĐƯỢC KHI NÀO?
Bất kỳ cá nhân nào làm việc trong khu vực pháp lý đánh thuế sẽ bị chủ lao động khấu trừ thuế. Đôi khi, người sử dụng lao
động ở một khu vực pháp lý không đánh thuế sẽ tình nguyện giữ lại nếu khu vực pháp lý cư trú của bạn đánh thuế.
THU NHẬP TRỰC TIẾP TỪ KHI NÀO SẼ ĐƯỢC THU TRỰC TIẾP?
Thuế thu nhập kiếm được sẽ được thu trực tiếp từ những người: 1) lao động tự do; 2) làm công ăn lương nhưng tự làm chủ
công việc kinh doanh phụ; hoặc 3) làm việc tại một thành phố mà thuế không được áp dụng. Những người đó phải nộp bản
kê khai về tổng lợi nhuận hoặc thu nhập ròng ước tính, cùng với tổng số thuế ước tính đến hạn, cho Người thu thuế thu nhập.
Các biểu mẫu thích hợp để báo cáo các khoản thanh toán hàng quý sẽ được gửi đến từng người có trách nhiệm.
CÓ PHẢI TẤT CẢ NGƯỜI NỘP THUẾ GỬI LẠI CUỐI CÙNG?
Vâng.
ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG NÊN GỬI LẠI NỘP TIỀN THUẾ?
Luật tiểu bang, cũng như các nghị quyết và / hoặc pháp lệnh về thuế địa phương, coi đây là tội hình sự nếu người đóng thuế
không khai thuế theo yêu cầu và buộc người nộp thuế phải nộp phạt không quá $ 500.00 cho mỗi lần vi phạm, cộng với chi
phí truy tố; nếu không nộp tiền phạt và các chi phí nói trên, người nộp thuế có thể bị phạt tù trong thời hạn không quá ba
mươi (30) ngày đối với mỗi hành vi vi phạm. Ngoài ra, các thủ tục tố tụng dân sự bán, đính kèm tiền lương và / hoặc vụ kiện
dân sự có thể được sử dụng để thu bất kỳ khoản thuế chưa thanh toán nào được phát hiện là đến hạn, đồng thời các hình phạt
và lãi suất cũng có thể được đánh giá.

