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Phụ Huynh/Người Giám Hộ

ĐƠN XIN
CHƯƠNG TRÌNH TRiO COLLEGE
FIRST
26000 SE Stark St., Gresham, OR 97030
503-491-7590
TUYÊN BỐ VỀ TÍNH BẢO MẬT: Thông tin mà quý vị cung cấp trong đơn xin này được bảo mật theo Đạo Luật về
Quyền Hạn Giáo Dục của Gia Đình và Quyền Riêng Tư (Family Educational Rights and Privacy Act). Vui lòng cung
cấp cho chúng tôi các thông theo yêu cầu trên mẫu đơn này để chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt nhất. Bộ Giáo Dục
Hoa Kỳ có thẩm quyền thu thập các thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn này (20 USC 1231a). Các cá nhân được
ủy quyền để thẩm tra những nội dung của đơn xin này là những sinh viên, phụ huynh của họ, các nhân viên tại
trường đang theo học và những nhân viên được ủy quyền của Chương trình TRiO.

THÔNG TIN SINH VIÊN
Tên ___________________________________________________________
Trường: ________________________________________________________
Ngày Sinh: ____/____/____ Độ Tuổi Sinh Viên:_____ Giới Tính: □ Nam □ Nữ
Nơi Sinh: Thành Phố_____________________________________________
Tiểu Bang________ Quốc gia______________
Địa Chỉ: ________________________________________________________
Thành Phố_________________ Tiểu Bang _____ Mã Vùng (ZIP)__________
Số Điện Thoại: _________________ Điện Thoại Phụ: __________________
Địa Chỉ Email của Sinh Viên: _______________________________________
Địa Chỉ Email của Phụ Huynh: ______________________________________

Xếp Hạng:
 Xếp Hạng Chương
trình Cấp 2 _____
 Xếp Hạng Chương
trình Cấp 3 _____
 Đang theo học
Chương trình GED
____
 Đã hoàn tất Chương
trình GED ____
 Năm Tốt Nghiệp
Chương trình Cấp 3:
____

Quý vị có tham gia vào bất kỳ chương trình dự bị đại học nào khác không? (vd: Upward Bound, College
Possible, AVID, v.v.)? Nếu có, vui lòng kể tên (những) chương trình
này:____________________________

Chủng tộc:
□ Người Da Trắng/Caucasian □ Người Mỹ gốc Phi □ Người Hispanic/Latino/Người Mỹ gốc Mexico
□ Người Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân vùng Alaska □ Người Châu Á
□ Thổ Dân Hawaii hoặc Cư Dân Vùng Đảo Thái Bình Dương □ Đa sắc tộc □ Khác _____________
Quý vị có sử dụng tiếng mẹ đẻ nào khác ngoài tiếng Anh không? □ Có
Nếu Có, tiếng mẹ đẻ của quý vị là gì? __________________

□ Không

Thông Tin Về Tư Cách Công Dân
Quý vị có phải là một công dân Hoa Kỳ không?
Hoặc là Thường Trú Nhân?
Nếu Không, có phải quý vị đang được cứu xét không?

□ Có
□ Không
□ Có #________________
□ Có
□ Không

□ Không

Tên: ______________________________________
Họ
Tên
(Các) Ngôn Ngữ Sử Dụng:
_______________________________
Người này có mối quan hệ với quý vị như thế nào?
□ Là Phụ Huynh
□ Là Ba Mẹ Kế
□ Là Ba Mẹ Nuôi
□ Là Người Giám Hộ Hợp Pháp
Quý vị có sống chung với người này không?
□ Có □ Không
Người này đã tốt nghiệp Trường Cấp 3 chưa?
□ Có □ Không
Ông/bà ta đã tốt nghiệp Chương trình đại học 4 năm
tại Hoa Kỳ chưa?
□ Có □ Không

Tên: _______________________________________
Họ
Tên
(Các) Ngôn Ngữ Sử Dụng:
_______________________________
Người này có mối quan hệ với quý vị như thế nào?
□ Là Phụ Huynh
□ Là Ba Mẹ Kế
□ Là Ba Mẹ Nuôi
□ Là Người Giám Hộ Hợp
Pháp
Quý vị có sống chung với người này không?
□ Có □ Không
Người này đã tốt nghiệp Trường Cấp 3 chưa?
□ Có □ Không
Ông/bà ta đã tốt nghiệp Chương trình đại học 4 năm
tại Hoa Kỳ chưa?
□ Có □ Không

Có bao nhiêu người sống trong ngôi nhà của quý vị? ______ Hãy liệt kê tất cả mọi người dưới đây,
bắt đầu với sinh viên và kèm theo (những) phụ huynh/người giám hộ
Tên

Mối quan hệ với Sinh Viên

1.

Tuổi tác

Bản thân

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quý vị đã khai Hồ Sơ Hoàn Thuế năm 2016 chưa? _______ Có __________ Không
NẾU CÓ, MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu? Sử dụng số liệu trong hồ sơ hoàn
thuế gần nhất. Đối với mẫu 1040A – dòng số 27, hoặc mẫu 1040 - dòng số 43, 1040EZ - dòng số 6: $_____
NẾU KHÔNG,  Vui lòng chỉ ra (các) nguồn thu nhập và số tiền thu nhập của quý vị: Trợ cấp TANF $________ Trợ
cấp Cựu chiến binh (VA) $________ Trợ cấp Hưu trí $_______
Trợ cấp Thực phẩm $__________ Trợ Cấp An Sinh Xã Hội hoặc Trợ Cấp Khuyết Tật $___________ Hỗ trợ Chăm
Sóc Nuôi Dưỡng $_________
Tiền Nuôi Con/Trợ Cấp Ly Hôn $_________ Các Nguồn Khác (xác định loại và số tiền) $________________
Tôi, bằng cách này, cho phép Chương Trình TRiO College First liên hệ và yêu cầu các thông tin về hạng điểm, học
bạ và các thông tin khác từ, cũng như chia sẻ các thông tin này với, trường học, các giáo viên và nhân viên tư vấn
của trường học. Tôi cho phép con em của tôi (dưới 21 tuổi) được tham gia vào các hoạt động của Chương Trình
TRiO College First và cho phép sử dụng các ảnh chụp và/hoặc tên của con trai hoặc con gái của tôi trong các tài liệu
thương mại của Chương Trình TRiO College First. Sự cho phép này bao gồm các điểm số SAT và ACT và việc sử
dụng số An sinh xã hội để yêu cầu một bản sao các đơn xin hỗ trợ tài chính, tình trạng ghi danh đại học, và các phần
thưởng từ các cơ quan được tài trợ bởi liên bang & tiểu bang, các trường sau bậc trung học và để theo dõi việc ghi
danh đại học. Tôi hiểu rằng tất cả hồ sơ sinh viên được bảo mật và thông tin trên đơn xin sẽ chỉ được xem xét bởi
nhân viên được ủy quyền của Chương trình TRIO và cán sự nhà trường. Các chữ ký bên dưới của chúng tôi cho
thấy sự cam kết của chúng tôi với Chương Trình TRiO College First.
Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin có trong đơn xin này là sự thật, theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi.
______________________________________________
______________________________________________________
Chữ Ký Sinh Viên
Ngày
Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ
Ngày

