
 

Trường Học Địa Phương: _______________________________________  Tên Trường:___________________________ 
 

Niên Khóa:______________________ 
 

Kính gởi Phụ huynh,  
Để phục vụ tốt hơn nhu cầu cho học tập con em quý vị, chương trình của chúng tôi muốn tìm kiếm những học sinh mà hội 

đủ điều kiện nhận sự hổ trợ dịch vụ về giáo dục. Những tin tức này sẽ được giữ kín và không cung cấp cho bất cứ 

một cơ quan nào. Vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây và nộp trả lại trường nơi con em quý vị đang theo học. 
 

1. Trong thời hạn 3 năm qua quý vị hoặc gia đình quý vị có từng du lịch hoặc di chuyển từ quận huyện, 
thành phố hoặc tiểu bang khác để làm việc hoặc tìm kiếm việc làm tạm thời trong những nghề nghiệp 

liên hệ với nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp? 

□ KHÔNG  (NGƯNG tại đây và nộp trả lại đơn cho nhà trường)  

□  CÓ  (vui lòng đánh dấu vào hộp & trả lời tiếp theo câu hỏi số 2) 

 

 
 

Hái Bông gòn, Rau, Trái cây, 
Hạt Pecan, Cỏ khô, Đậu nành, 

Mía, etc. 

□ 

Làm việc trong trại 
nuôi gia súc 

 

□ 

 
Làm việc trong trại 

sản xuất bơ sữa 

□ 

 
 

Làm việc trong ngành 
lâm sản              

   □ 

 
 

Làm việc trong ngành 
chăn nuôi như là gia súc, 

dê, cừu, ngựa, thỏ và 
lợn. Hoặc vườn nuôi rùa. 

□ 

 
 
 
 
 
Làm việc trong vườn ương cây, 
phong lan, cây cảnh hoặc cây 

ăn trái 

               □ 

 

Làm việc trong 
ngành ngư nghiệp 

Hoặc đầm nuôi 
crawfish 

□ 

 
Hoặc những những việc làm tương tự, vui lòng giải thích: 
 
_________________________________ 

_____________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 

2. Con em trong gia đình có di chuyển theo quý vị không?                      

   □ KHÔNG (NGƯNG tại đây và nộp trả lại nhà trường)                             □ CÓ (vui lòng hoàn tất phần sau đây) 

  

 
Phụ huynh (Giám hộ) Tên:______________________________________________________________________  
Thời điểm nào thích hợp để liên lạc với quý vị: ________________________ 
 
Địa chỉ:___________________________________________________  Thành phố: _______________________ 
Zip Code______________  Số điện thoại: _______________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Dành riêng cho trường học:  Vui lòng nộp trả lại đơn cho: _________________________________________________ 
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