Chương Trình Giáo Dục Trẻ Di Cư Louisiana
Đơn tìm kiếm Gia đình

Học Khu: _________________________________ Trường: ______________________ Năm học: ____________
Để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của con quý vị, chương trình của chúng tôi muốn xác định những học sinh có thể đủ điều
kiện để nhận các dịch vụ giáo dục bổ sung MIỄN PHÍ. Thông tin mà quý vị cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho các mục
đích chương trình. Vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây và gửi lại đơn này cho trường của con quý vị.
Quý vị hoặc một người khác trong nhà quý vị có làm nông nghiệp hoặc đánh bắt cá trong ba (3) năm qua không?
□ KHÔNG □ CÓ (Vui lòng kiểm tra tất cả những gì áp dụng bên dưới & điền đầy đủ thông tin liên hệ)

Chọn các loại rau, trái cây, hồ
đào, cỏ khô, đậu nành, mía,
khoai lang, v.v.

□

Làm việc trong trang trại gia
cầm

□

Làm việc trong nuôi tôm /
cua / hàu / tôm đất

Làm việc trong lâm nghiệp /
gỗ / khai thác gỗ

□

□

Các công việc ĐÁNH BẮT THUỶ
SẢN hoặc NÔNG NGHIỆP
khác? Vui lòng giải thích:
_______________________
Làm việc trong vườn ươm
cây, vườn cây ăn quả, trồng
hoặc thu hoạch cây

□

Làm việc với vật nuôi như
chăn nuôi gia súc, lợn, cá
sấu, dế hoặc rùa

□

____________________
Làm việc trong lĩnh vực lúa,
ao tôm

____________________

□

____________________

Con cái của quý vị đã có di chuyển/chuyển qua các học khu trong ba (3) năm qua không?
❑ KHÔNG ❑ CÓ
Tên Phụ huynh (Người giám hộ): ________________________________ Thời gian liên hệ tốt nhất với quý vị: _____________
Số điện thoại: _______________________ Địa chỉ: ___________________________________________
Mục đích của đơn này là để giúp tiểu bang xác định xem (các) trẻ em trong gia đình này có đủ điều kiện tham gia Chương trình
Giáo dục Di cư Louisiana hay không. Thông tin liên lạc ở trên sẽ được chia sẻ với nhân viên của Chương trình Giáo dục Di cư
Louisiana và họ sẽ liên lạc với gia đình nào nếu có thể (các) con của họ sẽ đủ điều kiện.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chỉ dành cho Nhà trường:

Vui lòng gửi lại các mẫu đơn đã được điền hoàn tất đến: ____________________________________________________
Để tìm kiếm những mẫu đơn cập nhật vui lòng ghé thăm: https://louisianamigrantidr.com/documents.php. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào,
vui lòng liên hệ với Nhóm Tuyển dụng & Nhận dạng Chương trình Giáo dục Di cư Louisiana tại: idr.team@louisiana-mep.org.

Mẫu đơn được cập nhật 7-9-19

