KHU HỌC CHÁNH HOUSTON

TỜ TUYÊN BỐ BẰNG MIỆNG
Chỉ dẫn: Hãy dùng tờ này để làm văn kiện cho lời tuyên bố của một người lớn ở lân cận hay người khác có
biết về nơi cư ngụ của gia đình này. Tờ này phải được ký tên và đề ngày tháng bởi một trường hay ban quản
trị học khu. Tờ này sẽ được dùng như một văn kiện hỗ trợ cho “leaver code L16” mà thôi. “Keep the signed,
original form in the student’s Leaver folder”.
Tên Trường:

School #:

Ngày:

Tên Học Sinh:
Họ

Số thẻ học sinh:

Tên đệm

Tên gọi

Ngày sinh:

Phái tính:

Nam

Nữ

Phần 1: Học Sinh (Đánh dấu ô thích hợp):
Không thấy có mặt (No-Show)
Di chuyển/đã di chuyển đến địa chỉ mới:
Địa chỉ

Thành phố

Tiểu bang

Số Zip

Đã rút lui khỏi trường (ngày tháng):
Ngày

Phần II: Lời khai (vui lòng điền):
Vào

sáng
chiều,

khoảng
Ngày

tôi đã nói với

Giờ

người này là

Tên

đối với học sinh có tên kể trên.
liên hệ với học sinh

Người nói lời khai này (đánh dấu một ô):
KHÔNG phải người lớn (trẻ hơn 18 tuổi).

là một người lớn (18 tuổi hay lớn hơn).

Người này khẳng định rằng học sinh có tên nêu trên (Đánh dấu ô thích hợp và cho biết thông tin được yêu cầu):
Đang/đã ghi danh tại

ở

Trường

vào (ngày chính xác hay phỏng đoán)

Thành phố

Tiểu bang

.
Ngày

Đã trở về quê quán

.
Thành phố

điều khác

Quốc gia

(vui lòng giải thích):

Chữ ký người nói lời khai này (nếu có mặt):
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