
            DỊCH VỤ BỔ SUNG GIÁO DỤC(SES) – DẠY KÈM 

Chỉ trường dùng:____ Chỉ ban quản trị dùng:    ___ Nộp đơn này cho trường của con bạn trước ngày 1 tháng 10, 2015. 
Vietnamese 

 

 

Mẫu đơn yêu cầu Dịch vụ dạy kèm SES  
Tháng 9 năm 2015 
 
Instructions to Provider: This form is to be used without alteration, including adding an organization name. Do not 

complete a form without a parent/guardian present. All forms are to be turned into the school by a parent/guardian or 

student. If a form is turned in without following these instructions, it will not be processed. 

 
Như một phần của tình trạng “Trường học cần được hỗ trợ” (SINA), chúng tôi lại một lần nữa cung cấp Dịch Vụ Giáo Dục Bổ Túc 
(SES) - dịch vụ dạy kèm - cho học sinh hội đủ điều kiện. Các dịch vụ sẽ được thêm vào các giảng dạy mà con quý vị nhận trong năm 
học. Mục đích là để giúp tăng thành tích con của quý vị trong môn đọc, ngôn ngữ, và / hoặc toán học. 
Để yêu cầu dịch vụ dạy kèm SES, tôi hiểu rằng: 

 Những học sinh hợp lệ là những người học ở trường cóTitle I VÀ đáp ứng các nguyên tắc liên bang  cho các bữa ăn miễn phí 
/ giảm giá.  Khảo sát kinh tế cho hộ gia đình  được hoàn tất lúc đăng ký sẽ dùng như chứng từ. (Những trường Title I: North, 
Scavo, Harding, Hiatt, Hoyt, McCombs, Weeks, Brubaker, Capitol View, Carver, Cattell, Edmunds, Findley, Garton, Howe, 
Jackson, King, Lovejoy, Madison, McKinley, Monroe, Morris, Moulton, Oak Park, River Woods, South Union, Stowe, và 
Willard) 

 Phụ huynh/giám hộ chọn dịch vụ dạy kèm SES từ danh sách được cung cấp của 31 dịch vụ dạy kèm SES được phê duyệt.   

 Gia đình không phải trả tiền.  Dịch vụ được chi trả thông qua Chương trình Title I của quận. 

 Phụ huynh/giám hộ chịu trách nhiệm đưa đón con em qua chương trình dạy kèm này.  

 Các thông tin dưới đây sẽ được chia sẻ với các nhà cung cấp yêu cầu để họ có thể liên lạc với bạn về các dịch vụ. 

 Phụ huynh / người giám hộ cho phép các trường học và nhà cung cấp để chia sẻ thông tin quan trọng để phát triển một kế 
hoạch dạy kèm cho học sinh.  

 
Xin điền đơn này và nộp lại trường của con quí vị trước ngày 1 tháng 10, 2015.   

 Nộp lại đơn cho trường của con bạn không quá ngày 1 tháng 10, 2015. 

 Dịch vụ dạy kèm SES sẽ liên lạc bạn trong tháng 10 về ngày bắt đầu của dịch vụ. 

 Ghi danh trễ sẽ được chấp nhận cho đến ngày 15 tháng 10. Dịch vụ dạy kèm SES sẽ liên lạc bạn khoảng đầu tháng 11 về 
ngày bắt đầu của dịch vụ. 

 Đơn không hoàn chỉnh sẽ bị trả lại cho phụ huynh/giám hộ và sẽ không xử lý cho tới khi chúng được hoàn chỉnh. 
Xin vui lòng in rõ ràng và bao gồm tất cả các thông tin yêu cầu. 

Trường sử dụng 
(6 số trong thẻ học sinh) Tên học sinh Trường Lớp 

Tên của dịch vụ dạy 
kèm yêu cầu 

     

 
Tên học sinh Trường Lớp 

Tên của dịch vụ dạy 
kèm yêu cầu 

     
 

Tên học sinh Trường Lớp 
Tên của dịch vụ dạy 

kèm yêu cầu 

     
Tên Phụ huynh 
 

Số điện thoại Số điện thoại 

số điện thoại thay thế 
 

Địa chỉ Chữ ký của phụ huynh 

 


