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Đơn Xin Nhập Học
Tên trường

Ngày (Tháng/Ngày/Năm)

Phần 1 Thông tin học sinh
Tên học sinh: Họ CHÍNH THỨC

Tên CHÍNH THỨC

Tên đệm CHÍNH THỨC

Họ (thường gọi)

Tên (Thường gọi)

Số điện thoại

Địa chỉ chính của học sinh – nơi cư ngụ tối thiểu BỐN ngày trong tuần:
Địa chỉ

Số nhà

Giới tính M

F

(Nam) (Nữ)

X

Thành phố

Bang

Zip

Khối lớp nhập học

Địa chỉ email

Học sinh nhập học lần đầu tiên ở Hoa Kỳ khi
nào? (tháng/năm)

Số tháng học ở nước khác ngoài Hoa Kỳ

(Không phân biệt giới tính)

Nơi sinh (nếu không phải ở Hoa Kỳ)

Khảo sát tiếng mẹ đẻ - Phần này dành cho học sinh
Con/em bạn nói tiếng gì khi không ở nhà?
Con/em bạn học nói tiếng gì đầu tiên?
(Nếu không phải là tiếng Anh, con/em bạn sẽ được kiểm tra đầu vào cho Chương trình bồi
dưỡng tiếng Anh)

Con/em bạn nói tiếng gì khi ở nhà?
Nếu không phải là tiếng Anh, con/em bạn sẽ được kiểm tra đầu vào cho Chương trình bồi
dưỡng tiếng Anh)

Các trường đã theo học
Tên trường

Thành phố

Học sinh đã bao giờ nhập học ở trường thuộc học khu
Mukilteo?

Bang

 Có

Không

Tên trường:

Danh sách anh/chị/em học ở học khu Mukilteo
Tên

Anh/Chị/Em?

Trường

Lớp

Vui lòng cung cấp danh sách các tài liệu pháp lý có liên quan đến cá nhân và sự an toàn của học sinh (nếu có)

Liên kết quân sự
Vui lòng đánh dấu vào ô có liên quan đến các liên kết quân sự của học sinh hoặc gia đình:
 Chưa từng tham gia quân đội  Ba/Mẹ đang tham gia Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ  Ba/Mẹ thuộc đội Vệ binh quốc gia
 Ba/Mẹ thuộc Lực lượng vũ trang dự bị

DP-013 ENGLISH Rev. 1-2021

 Cả ba mẹ tham gia quân đội/lực lượng vũ trang/vệ binh
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Thông tin về chủng và sắc tộc
Câu 1: Con/em bạn có phải người gốc Tây Ban Nha
hoặc Mỹ Latin? Nếu KHÔNG, đánh dấu vào ô này và
tiếp tục sang câu 2
 Không phải gốc Tây Ban Nha hoặc Mỹ Latin
Nếu Có, đánh dấu vào các ô liên quan, rồi tiếp tục sang câu 2:
 Argentina
 Bolivia
 Brazil

 Chicano(Mỹ gốc
Mexico)
 Chile

 Colombia
 Costa Rica
 Cuba

 Dominica
 Equador
 Guatemala

 Guyanese
 Honduran
 Jamaican

 Mexico
 Native
 Nicaragua

 Panamanian
 Paraguayan
 Peru

 Puerto Rican
 Salvadora
 Spainard

 Surinamese
 Uruguayan
 Venzuela

 Hispanic/Latino Write In

Câu 2: Con/em bạn thuộc sắc tộc nào (đánh vào ít nhất 1 ô)
 Da trắng
 Bosnian
 Herzegovinian
 Ba Lan
 Romanian
 Nga
 Ukrania
 Đông Âu

Cụ thể:

 Algerian
 Amazigh or Berber
 Ả Rập
 Assyrian
 Bahraini
 Bedouin
 Chaldean
 Copt
 Druze
 Ai Cập
 Emirati
 Iran
 Iraq
 Israeli
 Jordanian
 Kurdish Kuwaiti
 Lebanese
 Libyan
 Moroccan
 Omani
 Palestinian
 Qatari
 Saudi Arabian
 Syrian
 Tunisian
 Yemeni
 Trung Đông

Cụ thể:
________________
 Bắc Phi

Cụ thể:
_________________

 Mỹ gốc Phi / da

đen
 Mỹ gốc Phi
 Canada gốc Phi
 Anguillan
 Antiguan
 Bahamian
 Barbadian
 Barthelemois/
Barthelemoises
 British Virgin Islander
 Caymanian
 Cuba Dominican
 Dominican
 Dutch Antillean
 Grenadian
 Gudeloupian
 Haitian
 Jamaican
 Martinquals/
Martiniquaise
 Montserratian
 Puerto Rican
 vùng Caribe Cụ thể:
 Angolan
 Cameroonian
 Central African
 Chadian
 Congolese (Republic of the
Congo)

 Congolese (Democratic
Republic of the Congo)

 Equatorial Guinean
 Gabonese
 Sao Tomean
 Principe
 Trung Phi Cụ

thể:

 Burundian
 Comoran
 Djiboutian
 Eritrean
 Ethiopian
 Kenyan
 Malagasy (Madagascar)
 Malawian
 Mauritian (Mauritius)
 Mahoran (Mayotte)
 Mozambican
 Reunionese
 Rwandan

 Seychellois/

Seychelloise
 Somali
 South Sudanese
 Sudanese
 Ugandan
 Tanzanian
 Zambian
 Zimbabwean
 Đông Phi Cụ thể
 Argentine
 Belizean
 Bolivian
 Brazilian
 Chilean
 Colombian
 Costa Rican
 Ecuadorian
 El Salvadoran
 Falkland Islander
 French Guianese
 Guatemalan
 Guyanese
 Honduran
 Mexican
 Nicaraguan
 Panamanian
 Paraguayan
 Peruvian
 South Georgia and the

South Sandwich Islands

 Surinamese
 Uruguayan
 Venezuelan

 Mỹ Latin Cụ thể:

_________________
 Botswanan
 Mosotho (Lesotho)
 Namibian
 South African
 Swazi
 Nam Phi Cụ

thể:

 Beninese
 Bissau-Guinean
 Burkinabe
 Cabo Verdean
 Ivorian (Cote d’lvoire)
 Gambian
 Ghanaian
 Liberian
 Malian
 Mauritanian

 Nigerien (Niger)
 Nigerian (Nigeria)
 Saint Helenian
 Senegalese
 Sierra Leonean
 Togolese
 Tây Phi Cụ thể:

 Tahitian
 Tokelauan
 Tongan
 Tuvaluan
 Yapese
 Pacific Islander Write In

 Black Write In

 Người Mỹ da đỏ/ Thổ dân Alaska
 Chinook Tribe
 Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation
 Confederated Tribes of the Chehalis Reservation
 Confederated Tribes of the Colville Reservation
 Cowlitz Indian Tribe
 Duwamish Tribe
 Hoh Indian Tribe
 Jamestown S’Klallam Tribe
 Kalispel Indian Community of the Kalispel Reservation
 Kikiallus Indian Nation
 Lower Elwha Tribal Community
 Lummi Tribe of the Lummi Reservation
 Makah Indian Tribe of the Makah Indian Reservation
 Marietta Band of Nooksack Tribe
 Muckleshoot Indian Tribe
 Nisqually Indian Tribe
 Nooksack Indian Tribe of Washington
 Port Gamble S’Klallam Tribe
 Puyallup Tribe of Puyallup Reservation
 Quileute Tribe of the Quileute Reservation
 Quinault Indian Nation
 Samish Indian Nation
 Sauk-Suiattle Indian Tribe of Washington
 Shoalwater Bay Indian Tribe of the Shoalwater Bay

 châu Á
 Asian Indian
 Bangladeshi
 Bhutanese
 Burmese/Myanmar
 Cambodian/Khmer
 Cham
 Chinese
 Filipino
 Hmong
 Indonesian
 Japanese
 Korean
 Lao
 Malaysian
 Mien
 Mongolian
 Nepali
 Okinawan
 Pakistani
 Punjabi
 Singaporean
 Sri Lankan
 Taiwanese
 Thai
 Tibetan
 Vietnamese
 châu Á Cụ thể
 Gốc Hawaii/Quần

đảo Thái Bình
Dương:
 Carolinian
 Chamorro
 Chuukese
 Fijan
 i-Kirbati/Gilbertese
 Kosraean
 Maori
 Marshallese
 Native Hawaiian
 Ni-Vanuatu
 Palauan
 Papuan
 Pohpeian
 Samoan
 Solomon Islander

Indian Reservation

 Skokomish Indian Tribe
 Snohomish Tribe
 Snoqualmie Tribe
 Snoqualmie Indian Tribe
 Snoqualmoo Tribe
 Spokane Tribe of the Spokane Reservation
 Squaxin Island Tribe of the Squaxin Island Reservation
 Steilacoom Tribe
 Stillaguamish Tribe of Indians of Washington
 Suquamish Indian Tribe of the Port Madison Reserva-

tion

 Swinomish Indian Tribal Community
 Tulalip Tribes of Washington
 Alaska Native Write In
 American Indian Write In

Bố/Mẹ hoặc Ông/Bà có thuộc
bộ lạc được công nhận?



Có
Không
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Phần 2: Thông tin Phụ huynh/Người giám hộ:
Thông tin Phụ huynh
Nơi cư ngụ của học sinh được định nghĩa là nơi học sinh ở ít nhất 4 ngày trong một tuần.
Phụ huynh/Người
giám hộ 1

Họ

Tên

Tên đệm

Mối quan hệ với Học sinh

Email

Nơi làm việc

Phụ huynh/Người
giám hộ 2

Số điện thoại chính Di động Nhà  Cơ quan Khác Số điện thoại 2 Di động Nhà  Cơ quan Khác

Số điện thoại 3 Di động Nhà Cơ quan Khác

Họ

Tên

Tên đệm

Mối quan hệ với Học sinh

Email

Nơi làm việc

Số điện thoại chính Di động Nhà  Cơ quan Khác Số điện thoại 2 Di động Nhà  Cơ quan Khác

Số điện thoại 3 Di động Nhà Cơ quan Khác

Địa chỉ thường trú

Đường

Số nhà

Thành phố

Bang/Zip

Địa chỉ gửi thư
(Nếu khác ở trên)

Đường

Số nhà

Thành phố

Bang/Zip

Ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở nhà bạn là gì?
 Tiếng Anh  Ngôn ngữ khác

Khi cần thiết, bạn có cần thông dịch viên không? (v.d. khi họp phụ huynh)  Có  Không
Khi cần thiết, bạn có cần nhận văn bản thư từ bằng tiếng Việt không?  Có  Không
Thông tin phụ
Địa chỉ cư ngụ của phụ huynh/người giám hộ không sống cùng học sinh HOẶC nơi học sinh ở ít hơn 4 ngày một tuần.
Phụ huynh/Người
giám hộ 1

Họ

Tên

Tên đệm

Mối quan hệ với Học sinh

Email

Nơi làm việc

Phụ huynh/Người
giám hộ 2

Số điện thoại chính Di động Nhà  Cơ quan Khác Số điện thoại 2 Di động Nhà  Cơ quan Khác

Số điện thoại 3 Di động Nhà Cơ quan Khác

Họ

Tên

Tên đệm

Mối quan hệ với Học sinh

Email

Nơi làm việc

Số điện thoại chính Di động Nhà  Cơ quan Khác Số điện thoại 2 Di động Nhà  Cơ quan Khác

Số điện thoại 3 Di động Nhà Cơ quan Khác

Địa chỉ thường trú

Đường

Số nhà

Thành phố

Bang/Zip

Địa chỉ gửi thư
(Nếu khác ở trên)

Đường

Số nhà

Thành phố

Bang/Zip

Ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở nhà bạn là gì?
 Tiếng Anh  Ngôn ngữ khác

Khi cần thiết, bạn có cần thông dịch viên không? (v.d. khi họp phụ huynh)  Có  Không
Khi cần thiết, bạn có cần nhận văn bản thư từ bằng tiếng Việt không?  Có  Không
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Thông tin liên lạc khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ số gắng liên lạc với phụ huynh/người giám hộ trước tiên. Ở phần này, vui lòng cung cấp thông tin của
những người có thể chăm sóc và đưa đón học sinh (ngoài phụ huynh và người giám hộ), để nhà trường có thể liên lạc nếu học sinh bị bệnh hoặc
trong trường hợp không thể liên lạc được với phụ huynh
Liên lạc khẩn cấp 1

Họ

Tên

Tên đệm

Mối quan hệ với học sinh

Địa chỉ thường trú

Thành phố

Bang/Zip

Liên lạc khẩn cấp 2

Số điện thoại chính Di động Nhà  Cơ quan Khác Số điện thoại 2 Di động Nhà  Cơ quan Khác

Số điện thoại 3 Di động Nhà Cơ quan Khác

Họ

Tên

Tên đệm

Mối quan hệ với học sinh

Địa chỉ thường trú

Thành phố

Bang/Zip

Liên lạc khẩn cấp 3

Số điện thoại chính Di động Nhà  Cơ quan Khác Số điện thoại 2 Di động Nhà  Cơ quan Khác

Số điện thoại 3 Di động Nhà Cơ quan Khác

Họ

Tên

Tên đệm

Mối quan hệ với học sinh

Địa chỉ thường trú

Thành phố

Số điện thoại chính Di động Nhà  Cơ quanKhác Số điện thoại 2 Di động Nhà  Cơ quan Khác

Bang/Zip

Số điện thoại 3 Di động Nhà Cơ quan Khác

Phần 3: Những thông tin khác
Học sinh đã được cung cấp các dịch vụ nào sau đây?


Giáo dục đặc biệt (IEP)



Lớp chuyên/Năng khiếu



Các chương trình giáo dục thay thế



504 Plan



Phát triển tiếng Anh



Chương trình giáo dục sớm (ECEAP, Head



Khác

Start, etc.) Ở đâu? ____________________

Thể theo luật của Bang Washington ((RCW 28A.255.330), vui lòng trả lời các câu hỏi sau:
Con/em bạn có tiểu sử hành vi bạo lực không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Con/em bạn đã chính thức nghỉ học ở trường cũ chưa?

Có

Không

Con/em bạn có đang nợ các khoản tiền nào cho sách vở, đồng phục, hoặc các hành vi phá hoại của công?

Có

Không

Nếu có, vui lòng giải thích. ______________________________________________
Con/em bạn có đã hoặc đang trong quá trình bị đình chỉ học tập ở các trường khác không?
Nếu có, vui lòng giải thích.
Con/em bạn đã bao giờ bị đuổi học không?
Nếu có, vui lòng giải thích.

Chúng tôi cần biết các thông tin gì khác để hỗ trợ con/em bạn tốt hơn? Nếu cần, vui lòng cung cấp thêm các giấy tờ có liên quan.

Chữ ký

Tôi cam kết rằng những thông tin ở đây là chính xác, đầy đủ, đúng sự thật, và có thể được xác minh bởi các bên cần thiết. Tôi hiểu rằng việc cung
cấp thông tin sai sự thật có thể là căn cứ để nhà trường từ chối yêu cầu nhập học tại học khu Mukilteo. Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của nhà trường
trong quá trình xin nhập học.
Chữ ký phụ huynh/người giám hộ X

Ngày____________________
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Reviewed by:

Certificate of Immunization Status (CIS)

Date:

Signed COE on File?  Yes  No

Vui lòng viết in hoa. Xem mặt sau để được hướng dẫn về cách điền biểu mẫu này hoặc cách in biểu mẫu từ Washington State Immunization Information System (IIS, Hệ Thống Thông Tin Chủng Ngừa của Tiểu Bang

Họ của Trẻ:

Tên:

Chữ Đầu Tên Đệm:

Tôi cho phép trường/cơ sở chăm sóc trẻ của con em tôi bổ sung thông tin chủng ngừa vào
Immunization Information System để giúp nhà trường lưu trữ hồ sơ của con em tôi.

Chỉ Dành Cho Diện Nhập Học Kèm Điều Kiện: Tôi xác nhận rằng con em tôi đang theo học tại trường/
cơ sở chăm sóc trẻ với diện nhập học kèm điều kiện. Để con em tôi được tiếp tục đi học, tôi phải cung
cấp các tài liệu bắt buộc về chủng ngừa trước hạn chót theo quy định. Xem mặt sau để được hướng
dẫn về diện nhập học kèm điều kiện.

X

X

Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ

Ngày

▲Bắt Buộc Để Đến Trường
● Bắt Buộc Để Đến Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ/Trường Mầm Non

Ngày
Tháng/Ngày/Năm

Ngày
Tháng/Ngày/Năm

Ngày
Tháng/Ngày/Năm

Bắt buộc phải có Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ
nếu Bắt Đầu Đi Học với Diện Nhập Học Kèm Điều Kiện
Ngày
Tháng/Ngày/Năm

Ngày
Tháng/Ngày/Năm

Các Vắc-xin Bắt Buộc Để Nhập Học Vào Trường hoặc Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ
●▲ DTaP (Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà)
▲ Tdap (Uốn ván, Bạch hầu, Ho gà) (lớp 7 trở lên)
●▲ DT hoặc Td (Uốn ván, Bạch hầu)

Hib (Viêm màng não loại b)

●▲ IPV (Bại liệt)

(bất kỳ kết hợp nào của IPV/OPV)

●▲ OPV (Bại liệt)
●▲ MMR (Sởi, Quai bị, Rubella)
●

Ngày
Tháng/Ngày/Năm

Ngày

Documentation of Disease Immunity
(Health care provider use only)
If the child named in this CIS has a history of
varicella (chickenpox) disease or can show
immunity by blood test (titer), it must be verified by a health care provider.
I certify that the child named on this CIS has:
 A verified history of varicella (chickenpox)
disease.
 Laboratory evidence of immunity (titer) to
disease(s) marked below.

●▲ Hepatitis B (Viêm gan B)
●

Ngày Sinh (Tháng/Ngày/Năm) :

PCV/PPSV (Phế cầu khuẩn)

●▲ Varicella (Thủy đậu)

 Diphtheria

 Hepatitis A  Hepatitis B

 Hib

 Measles

 Mumps

 Rubella

 Tetanus

 Varicella

Polio (all 3 serotypes must show immunity)

 Tiền sử bệnh được xác minh bởi IIS
Các Vắc-xin Được Khuyến Nghị (Không Bắt Buộc Để Nhập Học Vào Trường hoặc Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ)

►

Cúm (Influenza)
Hepatitis A (Viêm gan A)

Licensed Health Care Provider Signature Date

HPV (Vi-rút gây u nhú ở người)
MCV/MPSV (Bệnh viêm màng não mô cầu loại A, C, W, Y)

►

MenB (Bệnh viêm màng não mô cầu loại B)
Rotavirus (Vi-rút Rota)

I certify that the information provided
on this form is correct and verifiable.

Printed Name
Health Care Provider or School Official Name: ______________________________ Signature: ______________________ Date:___________
If verified by school or child care staff the medical immunization records must be attached to this document.

Hướng dẫn hoàn thành Certificate of Immunization Status (CIS, Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Chủng Ngừa): In biểu mẫu từ Immunization Information System (IIS) hoặc điền
biểu mẫu bằng tay.
Để in biểu mẫu có các thông tin chủng ngừa đã được điền:
Hỏi liệu văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị đã nhập thông tin chủng ngừa vào WA Immunization Information System (cơ quan đăng ký toàn tiểu bang Washington) hay chưa.
Nếu họ đã nhập thông tin, hãy yêu cầu họ in CIS từ IIS và thông tin chủng ngừa của con em quý vị sẽ được điền tự động. Quý vị cũng có thể in CIS tại nhà bằng cách đăng ký và đăng nhập vào MyIR tại https://
wa.myir.net. Nếu nhà cung cấp của quý vị không sử dụng IIS, hãy gửi email đến waiisrecords@doh.wa.gov hoặc gọi cho Department of Health (Sở Y Tế) theo số 1-866-397-0337 để nhận bản sao CIS của con
em quý vị.
Để điền biểu mẫu bằng tay:
1.Viết in hoa tên và ngày sinh của con em quý vị, sau đó ký tên của quý vị vào nơi được chỉ định ở trang 1.
2. Viết ngày của mỗi liều vắc-xin đã tiêm vào các cột date (ngày) (dưới dạng Tháng/Ngày/Năm). Nếu con em quý vị được tiêm một loại vắc-xin kết hợp (một mũi tiêm bảo vệ chống lại nhiều bệnh), hãy sử dụng
Reference Guides (Hướng Dẫn Tham Khảo) dưới đây để ghi lại từng loại vắc-xin một cách chính xác. Ví dụ, ghi Pediarix dưới Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà là DTaP, Viêm gan B là Hep B, và Bại liệt là IPV.
3. Nếu con em quý vị đã bị bệnh thủy đậu (varicella) và chưa tiêm vắc-xin thủy đậu, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải đưa ra xác nhận về bệnh thủy đậu để đáp ứng yêu cầu của trường.
 Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể xác nhận rằng con em quý vị đã bị thủy đậu, hãy yêu cầu nhà cung cấp của quý vị đánh dấu vào ô trong phần Documentation of Disease
Immunity (Tài Liệu về Khả Năng Miễn Dịch) và ký tên vào biểu mẫu.
 Nếu nhân viên nhà trường truy cập vào IIS và thấy có xác nhận về việc con em quý vị đã bị thủy đậu, họ sẽ đánh dấu vào ô dưới chữ Varicella trong mục vắc-xin.
4. Nếu con em quý vị có thể cho thấy khả năng miễn dịch dương tính thông qua xét nghiệm máu (hiệu giá), hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị đánh dấu vào các ô bệnh thích hợp
trong phần Documentation of Disease Immunity, đồng thời ký tên và ghi ngày vào biểu mẫu. Quý vị phải cung cấp các báo cáo xét nghiệm cùng với CIS này.
5. Cung cấp bằng chứng của các hồ sơ đã được xác nhận y tế theo hướng dẫn dưới đây.
Các Hồ Sơ Y Tế Được Chấp Nhận
Tất cả các hồ sơ tiêm vắc-xin phải được xác nhận y tế. Các ví dụ bao gồm:
 Biểu mẫu Certificate of Immunization Status (CIS) được in cùng với ngày tiêm vắc xin từ Washington State Immunization Information System (IIS), MyIR, hoặc IIS của một tiểu bang khác.
 Bản sao CIS trên giấy có đầy đủ thông tin với chữ ký xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 Bản sao CIS trên giấy có đầy đủ thông tin cùng với các hồ sơ tiêm vắc-xin đính kèm được in từ hồ sơ y tế điện tử của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, có chữ ký hoặc con dấu của nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cán bộ quản lý nhà trường, y tá hoặc người được chỉ định phải xác nhận rằng ngày trên CIS đã được sao chép chính xác, đồng thời ký tên vào biểu mẫu.
Diện Nhập Học Kèm Điều Kiện
Trẻ có thể nhập học và ở lại trường hoặc cơ sở chăm sóc trẻ theo diện nhập học kèm điều kiện nếu các em đang chờ tiêm những loại vắc-xin bắt buộc để nhập học vào trường hoặc cơ sở chăm sóc trẻ. (Các
liều vắc-xin được tiêm trong những quãng thời gian cách nhau tối thiểu, vì vậy một số trẻ có thể phải đợi một thời gian để hoàn thành việc tiêm vắc-xin của mình. Điều này có nghĩa là các em có thể nhập học
trong khi chờ tiêm liều vắc-xin bắt buộc tiếp theo). Để nhập học vào trường hoặc cơ sở chăm sóc trẻ theo diện nhập học kèm điều kiện, trẻ phải được tiêm tất cả các liều vắc-xin mà em hội đủ điều kiện nhận
trước khi bắt đầu đi học tại trường hoặc các cơ sở chăm sóc trẻ.
Học sinh trong diện nhập học kèm điều kiện có thể ở lại trường trong thời gian chờ đến ngày tiêm vắc-xin hợp lệ tối thiểu cho liều vắc-xin tiếp theo, cộng với 30 ngày để cung cấp tài liệu tiêm vắc-xin. Nếu học
sinh đang chờ tiêm nhiều loại vắc-xin, diện nhập học kèm điều kiện vẫn sẽ giữ nguyên theo cách thức tương tự cho đến khi học sinh hoàn thành việc tiêm chủng tất cả các vắc-xin bắt buộc.
Theo Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Sửa Đổi của Washington) 28A.210.120, nếu thời hạn nhập học kèm điều kiện 30 ngày đã qua và tài liệu không được cung cấp cho trường hoặc cơ sở chăm
sóc trẻ, thì học sinh sẽ không được tham dự các buổi học tiếp theo. Tài liệu hợp lệ bao gồm bằng chứng về khả năng miễn dịch với bệnh đang có nghi ngờ, các hồ sơ y tế chứng nhận đã tiêm vắc-xin hoặc
certificate of exemption (COE, biểu mẫu chứng nhận miễn trừ) có đầy đủ thông tin.

Reference guide for vaccine trade names in alphabetical order

For updated list, visit https://www.cdc.gov/vaccines/ter ms/usvaccines.html

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

ActHIB

Hib

Fluarix

Flu

Havrix

Hep A

Menveo

Meningococcal

Rotarix

Rotavirus (RV1)

Adacel

Tdap

Flucelvax

Flu

Hiberix

Hib

Pediarix

DTaP + Hep B + IPV RotaTeq

Rotavirus (PV5)

Afluria

Flu

FluLaval

Flu

HibTITER

Hib

PedvaxHIB

Hib

Tenivac

Td

Bexsero

MenB

FluMist

Flu

Ipol

IPV

Pentacel

DTaP + Hib +IPV

Trumenba

MenB

Boostrix

Tdap

Fluvirin

Flu

Infanrix

DTaP

Pneumovax

PPSV

Twinrix

Hep A + Hep B

Cervarix

2vHPV

Fluzone

Flu

Kinrix

DTaP + IPV

Prevnar

PCV

Vaqta

Hep A

Daptacel

DTaP

Gardasil

4vHPV

Menactra

MCV or MCV4

ProQuad

MMR + Varicella

Varivax

Varicella

Engerix-B

Hep B

Gardasil 9

9vHPV

Menomune

MPSV4

Recombivax HB

Hep B
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Tên học sinh: (Họ)_________________ (Tên)____________________ Ngày sinh: _____________ Lớp: ________
OB

Con em quý vị có bị bệnh đe doạ đến tính mạng không?

□ Có

□ Không

Ghi chú lại những tình trạng sức khoẻ dưới đây và vui lòng liên lạc với y tá ở nhà trường khi đăng kí nhập học để gặp gỡ trao đổi và lên kế hoạch
chữa trị.
Luật của bang bắt buộc những học sinh bị bệnh đe doạ đến tính mạng phải hoàn thành kế hoạch chăm sóc cụ thể trước khi nhập học. Các bệnh đe
doạ đến tính mạng ví dụ như như sốc phản vệ, hen suyễn nặng, tiểu đường, hoặc giật kinh phong. Vui long liên hệ với y tá ở trường nếu con em quý
vị có những bệnh này.
RG  Hen suyễn nặng
Cần sử dụng ống hít?
 Có

 Không

Triệu chứng kích hoạt (Đánh dấu
vào các ô tương ứng)








EG  Sốc phản vệ
(Dị ứng nặng)
Được kê thuốc Epinephrine

Bệnh/bệnh cảm
Hoạt động thể dục thể thao
Dị ứng
Mùi hương nặng
Khói/khói thuốc
Thay đổi môi trường
Áp lực/Tâm lí

Các loại dị ứng nặng: (đánh dấu
vào các ô tương ứng)





đậu phộng
 các loại hạt
trứng
 ốc/ hải sản
cao su
 ong chích
khác: _________________

NP  Động kinh







sốt rét
vắng ý thức
co giật cục bộ
co giật toàn thể
không rõ nguyên nhân
khác: _________________

Những cơn giật có dễ được
khống chế không?
 Có
 Không

EK  Tiểu đường tuýp 1
Đính kèm đơn thuốc tiểu đường.

Y tá trường sẽ liên lạc để tìm hiểu them
thông tin.

Cơn giật gần nhất:
Miêu tả:

Bạn đã phải dùng EpiPen bao
nhiều lần từ trước đến nay?
Bé có đi xe buýt của trường không?  Có  Không Ngôn ngữ chính: _________________________ Cần phiên dịch?  Có

 Không

Bác sĩ chính của con em chúng tôi là: ________________ tại (phòng khám): ________________________ Bệnh viện :
__________________

VUI LÒNG ĐÁNH DẤU VÀO Ô VUÔNG NẾU CON EM QUÝ VỊ CÓ NHỮNG TÌNH TRẠNG BỆNH DƯỚI ĐÂY

Bệnh dị ứng, miễn dịch, nội tiết, trao đổi chất, và dinh dưỡng
DP  Yêu cầu dinh dưỡng: ______________________________
ED  Dị ứng đồ ăn: _________________________________
EE  Dị ứng côn trùng: __________________________________
EM  Dị ứng thuốc: ________________
EF  Dị ứng cao su
DP  Dị ứng thời tiết/Khácr: ___________________________
EL  Tiểu đường tuýp 2

Bệnh đường hô hấp
RG 
Hen suyễn, hiện tại
RH 
Hen suyễn (tiền sử)
RA 
Hen suyễn khi tập thể thao
RE

Bệnh đường hô hấp phản ứng
RF

Bệnh đường hô hấp khác
__________________________________________
Mắt/Nhãn lực
VF 
Kính / Kính áp tròng

Mắt mờ
YE

Mù màu
YD 
Những bệnh về mắt khác: _________________

ENDO  Những bệnh trao đổi chất, miễn dịch, nội tiết và dinh dưỡng
khác.

Vui lòng đính kèm giấy khám mắt gần đâyi nhất cho nhà trường.

Tai/ Thính lực
YA 
Tiền sử bệnh nhiễm trùng tai mãn tính
YA 
Bệnh nhiễm trùng tai mãn tính hiện tại
YB 
Lãng tai
 Thiết bị trợ thính
 Ốc tai điện tử

Những bệnh khác về tai: _________________________


Bệnh chàm, viêm da tiếp xúc, hoặc bệnh vẩy nến

Những bệnh da liễu khác: ____________
Bệnh cơ xương khớp
MC  Bệnh thấp khớp/ Viêm khớp vô căn
Bệnh khác: ____________________________________

Vietnamese

Da liễu
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Tiền sử bệnh, tiếp tục

Vui lòng đính kèm bảng báo cáo khám bệnh thính lực gần nhất cho nhà
trường.

Bệnh tiêu hoá và răng miệng
GA  Bệnh Celiac
GG  Thức ăn khó tiêu hoá: __________________________
GL  Bệnh khó dung nạp đường sữa
GF  Ị đùn Ngày chuẩn bệnh: ________________
 Cần quần áo để thay và giấy ướt để lau ở trường.
GO  Táo bón mãn tính
GH  Trào ngược dạ dày
GJ  Bệnh viêm ruột
GK  Hội chứng ruột kích thích
GI
 Những bệnh tiêu hoá, gan, và nha khoa răng miệng khác:
Máu / Huyết học
BA  Thiếu máu
BB  Băng huyết
BC
 Hồng cầu hình liềm  Bệnh
 Đặc điểm cơ địa
OJ
 Tiểu sử chảy máu mũi nặng
 Những bệnh khác về máu: _________________________
Bệnh tim mạch
CC
□
Bệnh tim bẩm sinh
CD
□
Tiếng thổi ở tim
□
Hoạt động bị hạn chế bởi bệnh tim?  Có /  Không
□
Những bệnh tim mạch khác, vui long miêu tả triệu chứng:
______________________________________________
□

Lần khám tim gần nhất: ________________

Bệnh bẩm sinh / Di truyền
AH  Bệnh Down
AJ
 Bệnh rối loạn phổi rượu thai nhi
 Bệnh khác: ___________________________________
Tiền sử bệnh thận (vui long miêu tả)
Tiền sử bệnh ung thư / Khối u (vui lòng miêu tả)
Thiết bị y tế
OLA

OLB

OLC

OLD

OLE





Thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị
Máy khử rung tim nội tự động
Máy tạo nhịp tim
Ống thông dạ dày
Ống nội soi
Nạng, khung nẹp
Tay chân giả: ____________________________

Hệ thần kinh
NE 
NF 
NH 
NI

NP 

Bại não
Khuyết tật phát triển
Chứng đau nửa đầu
Nhức đầu tái diễn
Chứng giật kinh phong, loại __________________
 Hiện tại  Bệnh sử
NU  Chấn thương sọ não
Những bệnh thần kinh khác:

Bệnh tâm lí và hành vi
NB 
Bệnh rối loạn tang động, giảm chú ý – Bác sĩ chuẩn
bệnh:
NC 
Bệnh tự ký
PA

Hội chứng lo lắng
PC

Bệnh trầm cảm
PE

Rối loạn thách thức chống đối (ODD)
PH 
Rối loạn giấc ngủ
PJ

Những bệnh tâm lí và hành vi khác:


Con em chúng tôi hiện đang gặp bác sĩ tâm lí
Tần suất: ________________________



Con em chúng tôi hiện đang gặp tư vẫn trị liệu hành vi.
Tần suất: ________________________

Tiền sử cấy ghép tạng
OD

Bộ phận nào: _____________ Ngày: _________
Lỗ hổng cơ thể
OKA

OKB

OKD

OKE

OK


Lỗ hổng dạ dày
Đại tràng
Mở khí quản
U tĩnh mạch
Khác: __________________________________

Vấn đề thể chất / di động
 Xe lăn
 Nạng
 Khác: __________________________________
Những vấn đề sức khoẻ khác:

Những thiết bị y tế khác: ________________________

Tiền sử bệnh lí

Luật bang yêu cầu phải có đơn đồng ý viết tay của người giám hộ và bác sĩ y tế trước khi học sinh được sử dung bất kì loại thuốc nào
ở trường (kể cả thuốc kê đơn và thuốc bán tại quầy). Các mẫu đơn này có thể được tìm thấy tại trường hoặc trên trang web của khu
trường học.
Đơn thuốc phải được hoàn thành hàng năm.

Vietnamese

MUKILTEO | BẢNG KHẢO SÁT SỨC KHOẺ HỌC SINH

Tiền sử bệnh, tiếp tục
Thuốc

Liều
lượng

Tần suất
dung thuốc

Ở nhà, ở trường, hay cả
hai?

Bác sĩ kê đơn

Tôi hiểu rằng những thông tin mà tôi đã cung cấp sẽ được giữ kín và sẽ chỉ được chia sẻ với nhân viên nhà trường có trách nhiệm
và có liên quan, nhằm mục đích cung cấp và bảo đảm sức khoẻ và sự an toàn cho con em chúng tôi. Những thông tin này là đúng
và chính xác theo sự hiểu biết của chúng tôi. Tôi cũng hiểu rằng mình có trách nhiệm phải báo cho y tá của trường khi con em tôi
có vẫn đề sức khoẻ mới, hoặc trong trường hợp có thay đổi về tình trạng bệnh tật. Tôi cũng sẽ hợp tác và cung cấp những trao
đổi, thư tín, và đơn từ liên quan đến vấn đề sức khoẻ từ bác sĩ điều trị của con em chúng tôi.

Phụ huynh / Người giám hộ (Ghi rõ họ tên) __________________________
Chữ kí ____________________________

□ Con em chúng tôi không có vấn đề sức khoẻ nào theo như tôi được biết.
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Ngày/tháng/năm _______________
Tên viết tắt ___________

Học khu Mukilteo
Các dịch vụ sức khoẻ

H 108

Kính gửi phụ huynh,
Luật tiểu bang quy định rằng tất cả trẻ em nếu được chẩn đoán có tình trạng đe dọa tính
mạng thì phải có đơn thuốc hoặc cách điều trị và kế hoạch chăm sóc trước khi trẻ có thể đi
học.
Tình trạng đe dọa đến tính mạng được định nghĩa là “tình trạng sức khỏe sẽ khiến đứa trẻ có
nguy cơ tử vong trong ngày học nếu không có đơn thuốc hoặc cách điều trị và kế hoạch chăm
sóc.” (WAC 392-380-020 25/10/2019). Ví dụ về tình trạng đe dọa tính mạng được chẩn đoán
bao gồm dị ứng ong đốt nghiêm trọng, dị ứng thực phẩm nghiêm trọng, hen suyễn nặng hoặc
không ổn định, bệnh tiểu đường không ổn định hoặc rối loạn co giật nghiêm trọng hoặc không ổn
định.
Thuốc hoặc cách điều trị cho trẻ em có tình trạng đe dọa tính mạng phải được cung cấp từ bác
sĩ được cấp phép của trẻ. Nếu thuốc hoặc cách điều trị không được cung cấp cho một đứa trẻ có
tình trạng đe dọa đến tính mạng, thì quản trị viên trưởng của trường học không được phép nhận
đứa trẻ đó cho đến khi thuốc hoặc cách điều trị đã được cung cấp và một kế hoạch chăm sóc đã
được chuẩn bị.
Nếu con bạn gặp phải tình trạng sức khỏe đe dọa đến tính mạng mà có thể cần đến các dịch vụ y
tế ở trường, thì điều quan trọng đối với sự an toàn của con bạn là bạn phải thông báo cho hiệu
trưởng hoặc y tá của trường. Các mẫu đơn cần thiết sẽ được cung cấp và thời gian sẽ được sắp
xếp để quý vị gặp y tá trường học của con mình để lập kế hoạch chăm sóc.
Vui lòng liên hệ với hiệu trưởng hoặc y tá trường học của con bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Trân trọng,
Y tá trường học
Đã sửa đổi 1/2021

Thư về Chính sách và Thủ tục Hiện diện
Tên Học sinh

Trường

Lớp

Học khu Mukilteo đang nỗ lực đặc biệt để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được lợi ích đầy đủ từ việc học của họ bằng
cách đi học thường xuyên. Đi học thường xuyên giúp trẻ em cảm thấy thoải mái hơn về trường học và bản thân. Việc hiện
diện kiên định sẽ giúp trẻ em học tốt ở trường trung học, đại học và tại việc làm.
Điều quan trọng là phải hiểu các chính sách và thủ tục của trường chúng tôi, cũng như Luật Tiểu bang Washington, để đảm
bảo con quý vị thành công ở trường. Luật tiểu bang về việc đi học bắt buộc, được gọi là Dự luật Becca, yêu cầu trẻ em từ 8
đến 17 tuổi phải theo học tại một trường công lập, trường tư thục hay chương trình trường học tại nhà được Học khu phê
duyệt.
Chúng tôi, nhà trường, được yêu cầu điểm danh hàng ngày và thông báo cho quý vị khi học sinh của quý vị vắng mặt không
có lý do.
Nếu học sinh của quý vị có ba lần vắng mặt không phép trong một tháng, luật Tiểu bang (RCW 28A.225.020) yêu cầu chúng
tôi sắp xếp một cuộc họp với quý vị và học sinh của quý vị để xác định các cản trở và hỗ trợ có sẵn để đảm bảo việc đi học
thường xuyên.
Có rất nhiều người trong nhà trường của chúng tôi đã chuẩn bị để giúp quý vị nếu quý vị hay học sinh của quý vị phải đối
mặt với những thách thức trong việc đến trường thường xuyên hay đúng giờ. Chúng tôi hứa sẽ điểm danh hàng ngày,
nhận biết khi học sinh của quý vị vắng mặt trong lớp, liên lạc với quý vị để hiểu lý do tại sao họ vắng mặt, và xác định các
rào cản và hỗ trợ có sẵn để vượt qua những thách thức quý vị có thể gặp phải trong việc giúp học sinh của quý vị đi học.
Tôi hiểu và đồng ý với những điều sau đây:
Truyền thông:
Đối với mỗi lần vắng mặt ở trường, một thông báo bằng văn bản, email hay điện thoại đến trường sẽ được thực hiện để
xin phép cho sự vắng mặt. Chúng tôi sẽ sắp ưu tiên việc xin phép vắng mặt càng sớm càng tốt nhưng không trễ hơn sau ba
ngày trở lại trường.
Cuộc họp:
Một cuộc họp về việc hiện diện sẽ diễn ra bất cứ khi nào một học sinh đã bỏ lỡ 10% năm học, để phát triển một kế hoạch
đi học thành công.
Nghỉ học:
Việc nghỉ khỏi trường sẽ xảy ra sau 20 ngày vắng mặt liên tiếp.
Chữ ký của quý vị dưới đây nêu rõ rằng quý vị đã đọc và hiểu các chính sách và thủ tục hiện diện trong Học khu Mukilteo.
Tôi
, s ẽ đảm bảo rằng học sinh của tôi tham dự tất cả các lớp học theo lịch trình mỗi
ngày, đúng giờ, mà không có bất kỳ sự vắng mặt, bỏ tiết hay trễ học không rõ lý do.
Chữ ký của Phụ huynh / Người giám hộ

7/13/21

Ngày

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ
QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CON BẠN.
Luật liên bang có tên Đạo luật Quyền riêng tư và Giáo dục Gia đình cho phép các trường học và học khu được xuất bản “Thông tin Danh bạ”
về học sinh và cung cấp thông tin đó cho những người hoặc tổ chức nhất định, chẳng hạn như các phương tiện truyền thông hoặc trường
đại học. Thông tin Danh bạ được định nghĩa là họ và tên của học sinh; hình ảnh điện tử và ảnh chụp; địa chỉ email chính; ngày đi học; tham
gia các hoạt động được công nhận chính thức và thể thao; cân nặng và chiều cao của các thành viên của các đội thể thao; bằng cấp, danh
hiệu và giải thưởng đã nhận được; và trường học gần đây nhất đã tham dự. (Học khu
 Mukilteo không tiết lộ thông tin danh bạ cho các mục
đích thương mại.) Một luật liên bang khác yêu cầu các trường trung học cung cấp danh sách tên học sinh cho các nhà tuyển dụng quân sự.
Phụ huynh và người giám hộ có quyền yêu cầu học khu và các trường của mình giữ kín bất kỳ thông tin danh bạ nào về con của họ và có
quyền ngăn không cho đưa tên của con họ cho các nhà tuyển dụng quân sự.

Xin lưu ý: MẪU NÀY LÀ TÙY CHỌN.
CHỈ hoàn thành mẫu này nếu bạn KHÔNG muốn tiết lộ Thông tin Danh bạ về con bạn
và/hoặc nếu bạn KHÔNG muốn tên của con bạn được tiết lộ cho quân đội.
NẾU BẠN CÓ NHIỀU CON, HOÀN THÀNH CÁC MẪU RIÊNG CHO TỪNG TRẺ.

KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN DANH BẠ
Nếu bạn KHÔNG muốn tiết lộ Thông tin Danh bạ về con bạn trong năm học 2021-22, vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới và ký tên của
bạn ở dưới cùng. (Vui lòng cân nhắc kỹ hậu quả của quyết định này. Nếu bạn đánh dấu vào ô này và ký tên dưới đây, điều đó có nghĩa là
tên và/hoặc ảnh của con bạn sẽ không được đưa vào các ấn phẩm của trường (chẳng hạn như niên giám) hoặc sẽ không được đề cập
đến trong các sự kiện của trường hoặc trong các thông báo giải thưởng.)

q

KHÔNG phát hành BẤT KỲ Thông tin Danh bạ nào về con tôi.

Có ngoại lệ nào không? Nếu bạn chọn ô trên và ký tên bên dưới, tên và/hoặc ảnh của con bạn vẫn có thể được sử dụng cho
các mục đích nhất định nếu bạn đánh dấu vào ô hoặc các ô thích hợp bên dưới:

q
q
q

Tôi đồng ý cho phép tên và/hoặc ảnh của con tôi được đưa vào niên giám của trường, bản tin trường học, và danh bạ
của trường. [LOCAL]
Tôi đồng ý cho phép ảnh mà con tôi xuất hiện, nhưng không được nêu tên, được xuất bản trong một ấn phẩm của học
khu (chẳng hạn như lịch treo tường hoặc báo trường) hoặc các trang mạng xã hội của quận. [DISTRICT]
Tôi đồng ý cho phép tên và/hoặc ảnh của con tôi được cung cấp cho các phương tiện truyền thông. [MEDIA]

CHỈ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC: Luật liên bang yêu cầu các trường trung học cung cấp cho các nhà tuyển

dụng quân sự một danh sách tên và địa chỉ của học sinh. Tuy nhiên, phụ huynh có quyền yêu cầu bỏ tên của con mình khỏi danh sách
đó. Nếu bạn phản đối tên và địa chỉ của con bạn được cung cấp cho quân đội trong năm học 2020-21, vui lòng đánh dấu vào ô bên
dưới, ký tên của bạn ở dưới cùng và gửi lại mẫu cho trường của con bạn trước ngày 1 tháng 10.

q

KHÔNG cung cấp tên của con tôi cho các nhà tuyển dụng quân sự.

Tên của trẻ (vui lòng ghi rõ bằng chữ in hoa): ________________________________________________________________
Trường: _________________________________________________________________ Lớp: ________________________
Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ: _______________________________________________ Ngày: ___________________

Vui lòng gọi 425-356-1215
nếu bạn có thắc mắc.

2021-22

HỌC KHU MUKILTEO
9401 Sharon Drive
Everett, WA 98204

Bảng câu hỏi về Nơi ở của Học sinh
Các câu trả lời cho những câu hỏi sau đây có thể giúp xác định các dịch vụ mà một học sinh có thể đủ điều kiện được
nhận theo Đạo luật McKinney-Vento. Đạo luật McKinney-Vento cung cấp các dịch vụ cũng như hỗ trợ cho trẻ em và
thanh thiếu niên đang trong tình trạng vô gia cư.
Vui lòng dùng một mẫu cho mỗi học sinh. Gửi lại cho văn phòng đăng ký của trường trong vòng 14 ngày kể từ ngày
nhận được mẫu này. Nếu cần thêm bản sao, vui lòng liên hệ với trường của mình hoặc Phòng Dịch vụ Học sinh của
Học khu Mukilteo.
Nếu là người thuê, cho thuê hoặc sở hữu nơi cư trú hiện tại, thì quý vị không cần phải điền mẫu này.
Nếu không phải là người thuê, cho thuê hoặc sở hữu nơi cư trú hiện tại, vui lòng đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp.
Sống tại nhà trọ

Sống trong xe hơi, công viên, nơi cắm trại hoặc địa điểm tương tự

Sống ở nhà tạm trú

Nhà ở Chuyển tiếp

Di chuyển nơi ở thường xuyên/ở nhờ

Khác________________________________

Sống trong nhà hoặc căn hộ của người khác cùng với một gia đình khác
Sống ở nơi không có đủ tiện ích (không có nước, lò sưởi, điện, v.v.)
Nếu là học sinh thì quý vị có đang sống với người khác không phải là cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp không

Tên Học sinh:
Tên
Tên Trường:
Giới tính:

Tên lót
Lớp:

Họ

Ngày sinh (Tháng/Ngày/Năm):

Tuổi:

Học sinh sống độc lập (không sống cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp)
Học sinh đang sống cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp

ĐỊA CHỈ NƠI Ở HIỆN TẠI:
SỐ ĐIỆN THOẠI HOẶC SỐ CỦA NGƯỜI LIÊN LẠC:

TÊN NGƯỜI LIÊN LẠC:

Địa chỉ Email (nếu có): ______________________________________________________________________
Tên viết bằng chữ in của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp:
(Hoặc thanh thiếu niên sống độc lập)
*Chữ ký của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp:
(Hoặc thanh thiếu niên sống độc lập)

Ngày:

*Tôi tuyên bố dưới hình phạt cho tội khai man theo luật của Tiểu bang Washington rằng những thông tin được cung cấp
ở đây là chính xác và đúng sự thật.

Phần chỉ Dành cho Nhân viên Nhà trường: Chuyển tiếp bảng câu hỏi cho Beth C. VanderVeen, Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thể thao

