
Thông tin về Thu nhập Gia đình – Bộ Giáo dục đặc biệt của SCCOE  

PHẦN I: Xin cho biết các chi tiết sau đây về học sinh đang sống trong gia đình của quý vị 

 HỌ  TÊN   
NGÀY SINH 
(THÁNG/NGÀY/NĂM)  

     /              /  

 TRƯỜNG  
 

LỚP 
 

PHÒNG HỌC    MÃ TRƯỜNG  
         

         
 

PHẦN II: Xin cho biết các chi tiết sau đây về số người và mức thu nhập của toàn gia đình 

1. Khoanh tròn con số tổng cộng số người lớn và trẻ em đang sống trong gia đình của quý vị:  
Khoanh 

tròn một số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Số khác ______ 

2. Tổng cộng mức thu nhập mỗi năm của gia đình:  $  

 
PHẦN III: Chi tiết về Phụ huynh hoặc Người giám hộ và Chữ ký 

Tôi xác nhận (hứa) rằng các chi tiết được cung cấp trong đơn này là đúng sự thật và tôi đã bao gồm tất cả các thu nhập. Tôi hiểu rằng nhà 
trường có thể nhận tiền tài trợ của tiểu bang và liên bang dựa trên thông tin tôi cung cấp và thông tin này có thể bị lệ thuộc vào việc xem 
duyệt.  

        

 Chữ ký của người lớn điền đơn trong gia đình  Tên viết hoa của người lớn điền đơn trong gia đình  Ngày  

 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ  SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG  ĐỊA CHỈ E-MAIL   

       
       
Thông tin được gởi trong mẫu đơn này là một hồ sơ giáo dục được bảo mật và do đó được bảo vệ bởi tất cả các luật riêng tư liên bang và tiểu bang 
liên quan đến hồ sơ giáo dục bao gồm, nhưng không giới hạn, Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình năm 1974 (FERPA), đã được sửa 
đổi (20 USC § 1232g; 34 CFR Phần 99); Tiêu đề 2, Phân khu 4, Phần 27, Chương 6.5 của Bộ luật Giáo dục California, bắt đầu tại Mục 49060 và tiếp 
theo; Đạo luật Thực hành Thông tin California (Bộ luật Dân sự California 1798 và tiếp theo) và Điều 1, Mục 1 của Hiến pháp California. 

 


