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LOCAL SCHOOL 

USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 
 

 

Tên học sinh    
(Student Name)  Họ (Last Name) Tên (First Name) Tên Lót (Middle Name)                           Tên hậu tố (Suffix) 

 Lớp  Giới tính Nam Nữ Tên ưa thích ở trường  
(Grade) (Gender)  (Male)  (Female)  (Preferred Name at School)

 

Ngày sinh _/  /   

(Birth Date)  Tháng(MM)  Ngày(DD)   Năm(YYYY) 

Sinh ra ở tiểu bang nào Sinh ra ở nước nào  
(Student’s Birth State) (Student’s Birth Country) 

Nếu học sinh bên ngoài nước Mỹ, ngày nào là ngày đầu tiên học sinh nhập học tại Hoa Kỳ?  
(If the student was born outside of the USA, what date did the student first enter a U.S. school?) 
 

(Ví dụ: 01/05/2017)  /  /   

 

Hãy trả lời hết hai phần của câu hỏi này.   
 
Thông tin này được yêu cầu bởi các quy định liên bang.  Theo yêu cầu của liên bang, nếu bạn chọn không làm một phần hoặc 
toàn bộ phần này, trường có nhiệm vụ xác định và chỉ định một chủng tộc và / hoặc dân tộc cho học sinh thông qua quá trình 
nhận dạng quan sát.  
 
Có phải học sinh là gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh? (Đánh dấu một) 
(Is the student Hispanic or Latino?) 

 Không phải Tây Ban Nha/La tinh  (No, not Hispanic/Latino) 

 Đúng, Tây Ban Nha/La tinh  (Yes, Hispanic/Latino) 
 

Vui lòng chọn chủng tộc của học sinh từ danh sách dưới đây (Chọn một hoặc nhiều nếu đúng) 
 (Please select the student’s race(s) from the list below.) 

 Người Mỹ bản xứ hoặc gốc Alaska (American Indian or Alaskan Native) 
 Người bản xứ Hawaii hay Đảo Thái Bình Dương (Hawaiian or Pacific Islander)                                                      

 Châu Á (Asian) 
 Người da trắng (White) 
 Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi (Black or African American) 

 

        __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Địa chỉ nhà Số Apt _ 
(Home Address)          (Apt. #) 

Thành phố Mã bưu chính    
(City)          (Zip Code) 

Địa Chỉ gởi thư (nếu khác địa chỉ nhà) _ 
(Mailing Address) 

Thành phố Mã bưu chính    
(City)   (Zip Code)

        THÔNG TIN HỌC SINH (Student Information) 

Vui lòng in tất cả thông tin trên biểu mẫu này 
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LOCAL SCHOOL 

USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

 

  NGÔN NGỮ BỐI CẢNH (Language Background)  
 
 
                                    
                                 
 

 

Các câu trả lời cho những câu hỏi sau đây được sử dụng để xác định xem con bạn có nên được kiểm tra hay không và 
có thể hưởng lợi từ việc hỗ trợ thêm về tiếng Anh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với trường.  
(Your responses to the following questions are used to determine if your child should be screened and could benefit from additional 
English language support. If you have any questions, please contact the school.) 

1. Con bạn hiểu và nói ngôn ngữ nào tốt nhất?  
                      (Which language does your child best understand and speak?) 

2. Con bạn thường xuyên nói chuyện bằng ngôn ngữ nào tại nhà?  
                      (Which language does your child most frequently speak at home?) 

3. Người lới trong nhà thường xuyên nói chuyện với con bạn bằng ngôn ngữ nào?    
                      (Which language do adults in your home most frequently use when speaking with your child?) 
 

4. Bạn muốn nhận thông tin về học sinh bằng ngôn ngữ nào?  
(In which language do you prefer to receive information about this student?) 

 

Ngôn ngữ Thư tín:   _____________________________________________ 
(Correspondence Language) 
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THÔNG TIN PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ NỘP ĐƠN (Enrolling Parent/Guardian Information) 

 

 

 
LOCAL SCHOOL 

USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp  
(Enrolling Parent/Legal Guardian) 

Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp Khác 
 (Additional Parent/Legal Guardian) 

Họ  
(Last Name) 

Họ  
(Last Name) 

Tên  
(First Name) 

Tên  
(First Name) 

Tên Lót  
(Middle Initial) 

Tên Lót  
(Middle Initial) 

Mối quan hệ với học sinh  
(Relationship to Student) 

Mối quan hệ với học sinh  
(Relationship to Student) 

Địa Chỉ 
(Address) 

Địa Chỉ 
(Address) 

Thành Phố  Mã bưu chính  
(City) (Zip Code) 

Thành Phố  Mã bưu chính 
(City) (Zip Code) 

Điện Thoại Nhà 
(Home Phone Number) 

Điện Thoại Nhà 
(Home Phone Number) 

Điện Thoại Di Động 
(Cell Phone Number) 

Điện Thoại Di Động 
(Cell Phone Number) 

Điện Thoại Cơ Quan 
(Work Phone Number) 

Điện Thoại Cơ Quan 
(Work Phone Number) 

Địa Chỉ E-mail  
(E-mail Address) 

Địa Chỉ E-mail  
(E-mail Address) 

Đang Hoạt Động Vũ Trang Mỹ                Không          Có    
(Active Duty U.S. Armed Forces)                            (no)                        (yes) 

Lực lượng Dự bị / Vệ binh Quốc gia      Không          Có  
(Reserves/National Guard)                                         (no)                        (yes) 

Cựu chiến binh Vũ Trang Mỹ                   Không          Có        
(U.S. Armed Forces Veteran)                                     (no)                         (yes) 

Đang Hoạt Động Vũ Trang Mỹ                Không       Có           
(Active Duty U.S. Armed Forces)                            (no)                     (yes) 

Lực lượng Dự bị / Vệ binh Quốc gia      Không       Có  
(Reserves/National Guard)                                         (no)                    (yes) 

Cựu chiến binh Vũ Trang Mỹ                   Không       Có        
(U.S. Armed Forces Veteran)                                     (no)                     (yes) 

Xin vui lòng đánh dấu tất cả những các ô vuông áp dụng 
cho mối quan hệ giữa học sinh và Phụ huynh/Giám hộ ở 
trên:  
(Please check all boxes that apply for the above Parent/Guardian and Student relationship)  

  Được phép liên hệ          
(Contact Allowed) 

Quyền giáo dục              
(Educational Rights) 

Phụ huynh đăng ký      
(Enrolling Parent) 

Xả học sinh                  
(Release To) 

Xin vui lòng đánh dấu tất cả những các ô vuông áp dụng 
cho mối quan hệ giữa học sinh và Phụ huynh/Giám hộ ở 
trên:  

(Please check all boxes that apply for the above Parent/Guardian and Student relationship) 

   Được phép liên hệ          
(Contact Allowed) 

Quyền giáo dục              
(Educational Rights) 

Phụ huynh đăng ký      
(Enrolling Parent) 

Xả học sinh                  
(Release To) 
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LƯU Ý VỀ THUỐC: Phụ huynh / giám hộ hợp pháp chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả các loại thuốc đến và đi từ các trường học trong 
một hộp đựng chứa bằng chứng minh trẻ em và phụ huynh/giám hộ hợp pháp phải cung cấp mẫu Đơn Yêu Cầu Quản Lý Thuốc 
(Administration of Medication Request form) cho nhà trường trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Vui lòng cho biết liệu bạn có 
cho phép trường quản lý những điều sau đây đối với học sinh này hay không:  
(Please indicate if you will allow the school to administer the following to this student) 

Acetaminophen (Tylenol):             Không            Có  Ibuprofen (Advil):       Không            Có 
Acetaminophen (Tylenol)          (no)                             (yes)  Ibuprofen (Advil)                           (no)                             (yes) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh đến 3 tuổi    
 (Birth to 3 years old) 

 Nhà Thành phố, Tiểu bang  , Quận   
 (Home) (City, State)     (County) 

 Tên người chăm sóc Thành phố, Tiểu ban_______________, Quận______________ 
 (Name of Provider) (City, State)                        (County) 
 

Trường mầm non (cho trẻ 3 tuổi)  
 (Preschool) 

 Nhà Thành phố, Tiểu bang , Quận   
(Home) (City, State)  (County) 

 Tên người chăm sóc Thành phố, Tiểu ban_________________, Quận   
(Name of Provider)  (City, State)                          (County 

 

         Pre-K (chương trình cho đứa trẻ 4 tuổi)   
  (Pre-K) 

 Nhà Thành phố, Tiểu bang , Quận   
(Home) (City, State)   (County) 

 Tên người chăm sóc Thành phố, Tiểu bang____________________, Quận   
(Name of Provider)  (City, State)                              (County) 
 

 
LOCAL SCHOOL 

USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

TÊN (Name) MỐI QUAN HỆ (Relationship) ĐANG HỌC TRƯỜNG (School attending) 

   

   

   

Số An Sinh Xã Hội của Học Sinh (Chú Thích Mã Chính của Georgia – OCGA 20-2-150) 
(Student Social Security Number) 

 
(Số An Sinh Xã Hội) _______-_________-________ 

  (SSN)        
Tôi từ chối cung cấp số an sinh xã hội của con tôi.  

 (I decline to provide my student’s social security number)  
 Ngày nhập học lớp 9 (Nếu áp dụng) 
 (Date Entered 9th Grade- if applicable) 

  /  /   
    Tháng (MM)     Ngày (DD)       Năm (YYYY) 

LỊCH SỬ HỌC / KINH NGHIỆM  (Early Learning History/Experience) 
(Dành cho Phụ Huynh/Giám Hộ của trường tiểu học:  Đánh dấu các ô áp dụng) 

CÁC HỌC SINH KHÁC TRONG GIA ĐÌNH ĐANG HỌC TRƯỜNG CÔNG LẬP GWINNETT 
(List other Gwinnett County Public School students in your household) 
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LOCAL SCHOOL 

USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

 

 
Tên trường/thành phố/tiểu bang                             Thời gian học:  
(Name of School/City/State)                                                                                                                                     (Dates of Attendance) 

 Từ:  /  /  Đến: ___/    /        
(from)  (to) 

  Từ:  /  /  Đến: ___/     /        
(from)  (to) 

  Từ:  /  /  Đến: ___/     /         
(from)  (to) 

  Từ:   /  /  Đến: ___/     /         
(from)  (to) 

 

Học sinh này đã có bỏ lỡ hai hoặc nhiều năm học kể từ khi vào lớp 1 không?    Không         Có 
(Has this student missed two or more years of school since entering 1st grade?)     (no)                    (yes) 

Nếu có, cấp độ nào?   (Các năm không cần phải liên tiếp)  
(If yes, which grades?)                                                                              

 

Tiếng Anh cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác  Không  Có 

     (English to Speakers of Other Languages)     (no)     (yes) 

Năng Khiếu  Không  Có 

                                                                       (Gifted)                                  (no)     (yes) 

Ngôn Ngữ   Không  Có 

                                                                       (Speech)                          (no)     (yes) 

Giáo Dục Đặc Biệt  Không  Có 

                                             (Special Education)     (no)   (yes) 

 

 
Học sinh hoặc bất kỳ thành viên gia đình trực tiếp nào cần hỗ trợ do khuyết tật vận động  
 hoặc yêu cầu tiếp cận khuyết tật không?  
(Does the student or any immediate family member need  assistance due to mobility impairment or require handicapped access?) Không         Có                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                     (no)                     (yes) 

Nếu có, vui lòng nêu rõ nhu cầu:    
(If yes, please specify need) 
 
 

Học sinh này đã từng học ở trường nào khác trong Quận Gwinnett chưa? Không Có 
(Has this student previously attended another school within Gwinnett County Public Schools?)  (no) (yes) 

   
Học sinh này đã từng học ở trường nào khác ngoài Quận Gwinnett chưa? Không   Có 
(Has this student previously attended another school outside Gwinnett County Public Schools?)  (no)   (yes) 

Nếu có, liệt kê bất kỳ trường đã học và thời gian (ví dụ:  01/05/2010): 
(If yes, list all previously attended schools and list dates) 

              

THÔNG TIN GHI DANH TRƯỚC ĐÂY CỦA HỌC SINH (Student Enrollment History) 

HỌC SINH NÀY CÓ NHẬN ĐƯỢC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO DƯỚI ĐÂY KHÔNG? 
                 (Has this student received any of these services?) 

 

KHIẾM / KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN (Impaired/handicapped access) 
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LOCAL SCHOOL 

USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 
 

 

TÌNH TRẠNG ĐÌNH CHỈ HOẶC ĐUỔI HỌC  (Suspension or expulsion status) 
 

Có phải học sinh đang bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi khỏi trường khác không? Không         Có 
(Is this student currently serving a term of suspension or expulsion from another school?)                                                             (no)                   (yes) 
             
Nếu có, tại trường nào và thuộc địa hạt nào?    

(If yes, at what school and school district?) 

Lý do của việc đình chỉ/đuổi học:                                                                                                                                                             

(Reason for suspension or expulsion) 

Ngày kết thúc của hạn đình chỉ/đuổi học:              /            /                

(Date suspension or expulsion ended) 

Học sinh này có bị kết tội hoặc bị xét xử là phạm tội hình sự theo định nghĩa của luật           Không      Có 

Georgia (O.C.G.A. Mục 15-11-63) của một trọng tội được chỉ định loại A hoặc loại                   (no)              (yes) 

như được liệt kê dưới đây không?  
(Has this student been convicted or adjudicated as a delinquent of a criminal offense as defined by Georgia law O.C.G.A. Section 15-11-63) of a Class A 
or Class B designated felony as listed below?) 
 

Bất kỳ hành vi phạm pháp nào do trẻ em từ 13 tuổi trở lên, nếu do người lớn thực hiện, sẽ là một hoặc 
nhiều tội trọng sau đây: 
 

(1) Tấn công nghiêm trọng (O.C.G.A. § 16-5-21); 

(2) Hành hung giáo viên hoặc nhân viên trường học khác (O.C.G.A. § 16-5-23.1); 

(3) Tấn công nghiêm trọng (O.C.G.A. § 16-5-24); (4) Ăn cướp (O.C.G.A. § 16-8-40); 

(4) Ăn cướp(O.C.G.A. § 16-8-40);  

(5) Cướp có vũ trang (O.C.G.A. § 16-8-41); 

(6) Đập và bắt trộm (O.C.G.A. § 16-7-2); 

(7) Đốt phá ở mức độ đầu tiên (O.C.G.A. § 16-7-60); 

(8) Đốt phá ở cấp độ thứ hai (O.C.G.A. § 16-7-61); 

(9) Cố gắng giết người (O.C.G.A. § 16-5-1 & O.C.G.A. § 16-4-1) 

(10) Thoát (O.C.G.A. § 16-10-52 (a) (3)); 

(11) Cướp xe cơ giới ở cấp độ đầu tiên (O.C.G.A. § 16-5-44.1 (b) (1)); 

(12) Xâm nhập nhà ở cấp độ đầu tiên (O.C.G.A. § 16-7-5 (b)); 

(13) Xâm nhập nhà ở cấp độ thứ hai (O.C.G.A. § 16-7-5 (c)); 

(14) Bắt cóc (O.C.G.A. § 16-5-40); 

(15) Cố gắng bắt cóc (O.C.G.A. § 16-5-40 & O.C.G.A. § 16-4-1) 

(16) Tham gia vào hoạt động của băng nhóm tội phạm (O.C.G.A. § 16-15-4); 

(17) Đánh vợt (O.C.G.A. § 16-14-4); 

(18) Buôn bán một số chất được kiểm soát (O.C.G.A. §§ 16-13-31 hoặc 16-31-31.1); 

(19) Sở hữu, sản xuất, vận chuyển, phân phối, chiếm hữu với mục đích phân phối hoặc đề nghị phân phối 

thiết bị phá hoại (O.C.G.A. § 16-7-82); 

(20) Phân phối thiết bị hủy diệt, chất nổ, khí độc hoặc kíp nổ cho những người dưới 21 tuổi (O.C.G.A. § 16-

7- 84); 

(21) Trộm cắp, nếu đứa trẻ trước đó đã bị xét xử tội phạm trộm cắp phát sinh từ một giao dịch hoặc sự việc 

khác (OCGA § 16-8-2, OCGA § 16-8-3, OCGA § 16-8-4, OCGA § 16-8-5, OCGA § 16-8-5.2, OCGA § 

16-8-6, OCGA § 16-8-7, OCGA § 16-8-8, OCGA § 16-8-9); 
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(22) Sản xuất, sở hữu, vận chuyển, phân phối hoặc sử dụng thiết bị lừa bịp hoặc bản sao của thiết bị phá 
hoại hoặc thiết bị kích nổ hoặc cản trở việc thực thi pháp luật trong việc phát hiện, tước vũ khí hoặc 
phá hủy thiết bị, nếu đứa trẻ trước đó đã bị xét xử tội phạm tội trước đây về một trong hai tội này phát 
sinh từ một giao dịch hoặc sự kiện khác (O.C.G.A. § 16-7-85 & O.C.G.A. § 16-7-87); 

(23) Sở hữu một khẩu súng ngắn, nếu đứa trẻ trước đó đã bị xét xử tội phạm tội sở hữu một khẩu súng 
ngắn phát sinh từ một giao dịch hoặc sự kiện khác (O.C.G.A. § 16-11-132); 

(24) Sở hữu vũ khí, vũ khí nguy hiểm hoặc súng máy trong khu vực an toàn của trường học (O.C.G.A. § 
16-11- 127.1); 

(25) Sở hữu vũ khí trong khu vực an toàn của trường học khi thực hiện một cuộc tấn công (O.C.G.A. § 16-
11- 127.1); 

(26) Tàng trữ vũ khí trong khu vực an toàn trường học, nếu đứa trẻ trước đó đã bị xét xử tội phạm tội sở 
hữu vũ khí trong khu vực an toàn trường học phát sinh từ một giao dịch hoặc sự kiện khác (O.C.G.A. 
§ 16-11- 127.1); 

(27) Bất kỳ trọng tội nào, nếu đứa trẻ trước đó đã bị xét xử phạm tội ba trọng tội phát sinh từ các giao dịch 
hoặc sự việc khác nhau. 

 

Ngày học sinh bị buộc tội vi phạm trên /  /  Kết Án  
(Date student found guilty of the above offense)  (Sentence Imposed) 

Thẩm quyền mà cuộc kết án/ xét xử xảy ra  
 (The jurisdiction in which the conviction/adjudication occurred) 
 

          PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Transportation)  
 

Học sinh có đi xe buýt của trường Gwinnett không?       Không              Có 
(Will the student ride a Gwinnett school bus?)                         (no)                    (yes) 
 

Địa chỉ xe buýt sẽ thả về sau giờ học nếu khác địa chỉ nhà:  
(Address of afternoon bus drop-off if different than morning pick- up address) 
 

         

 CHI NHÁNH RA NGOÀI (Branch Out)  
 

Những học sinh nào chọn tham gia vào chương trình BRANCH OUT, sự hợp tác giữa Trường Công Lập Quận 
Gwinnett và Thư viện Quận Gwinnett, sẽ có quyền truy cập đầy đủ vào tài liệu in và tài nguyên điện tử của hệ 
thống thư viện của quận. 
 

Tôi cho phép GCPS để chuyển thông tin thích hợp với Thư viện Công Lập Quận Gwinnett         Không      Có 
      với mục đích phát hành thẻ thư viện dịch vụ đầy đủ cho con tôi, khi chuyển xong; dữ liệu           (no)                 (yes) 

 này sẽ trở thành tài sản của GCPL (I authorize GCPS to transfer pertinent information to the Gwinnett County Public Library...) 
 

  CHỮ KÝ (Signature)  
 

Bằng văn bản này, tôi xác nhận rằng với tư cách phụ huynh / người giám hộ đăng ký, tất cả thông tin 
được cung cấp là đầy đủ và đúng theo hiểu biết tốt nhất của tôi. 

 

Không học sinh nào sẽ bị từ chối ghi danh trong bất kỳ trường công lập của tiểu bang này vì sự từ chối cung cấp 
số An Sinh Xã Hội cho các đơn vị địa phương quản lý (LUA) hoặc từ chối nộp đơn xin số an sinh xã hội. 
O.C.G.A. Section 20-2-150(d) 

 

Chữ ký Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp Ngày   
       (Parent/Legal Guardian Signature)  (Date) 
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