
Khu học chánh Olympia 
MẪU ĐƠN LIÊN KẾT PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP 

PHÁP LÀM TRONG QUÂN ĐỘI NĂM HỌC 2020-2021 

Tên hợp pháp của học sinh Trường: 
Khối:           

Cơ quan lập pháp bang Washington đã yêu cầu thu thập dữ liệu về học sinhtừ các gia đình phục 
vụ trong quân đội như đã nêu trong RCW 28A.300.507. 

Với mục đích thu thập dữ liệu, vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng: 

KHÔNG 
Không có phụ huynh/người giám hộ hợp pháp nào của học sinh có tên nêu trên hiện 
đang phục vụ với tư cách là thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Lực lượng Vũ 
trang Dự bị Hoa Kỳ hoặc Vệ binh Quốc gia Washington. 

Nếu quý vị đã đánh dấu “KHÔNG” ở trên, vui lòng bỏ qua phần dưới cùng 
của trang để ký tên và viết hoa tên và ghi ngày. 

CÓ 
Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh có tên nêu trên hiện đang phục vụ 
với tư cách là một thành viên thường trực của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Lực lượng 
Vũ trang Dự bị Hoa Kỳ hoặc Vệ binh Quốc gia Washington. 

Nếu quý vị đã đánh dấu 'CÓ', vui lòng cho biết (các) quân chủng quý vị đang phục vụ: 

 Lực lượng Vũ trang Thường trực Hoa Kỳ Lực
 lượng Vũ trang Dự bị Hoa Kỳ Vệ binh Quốc gia
 Washington

Không có phản hồi/từ chối tuyên bố. 

Tên của Phụ huynh/Người giám hộ hợp pháp (vui lòng viết hoa): 

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ hợp pháp:  

Ngày:  

Gửi lại cho trường học của con quý vị 
trước ngày 5 tháng 10 năm 2020 8.8.16 

Lưu ý: Nếu bất cứ lúc nào trong suốt năm học, tình trạng quân đội của quý vị thay đổi, hãy liên 
hệ với văn phòng của Khu học chánh Olympia hoặc trường học của con quý vị để thông báo  
về sự thay đổi này. 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.507
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