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Đơn Xin Miễn Trả Phần Nào hay  
Toàn Học Phí cho Lớp Hè

Các Chương Trình Lớp Hè 
Rockville, Maryland 20850

Số MCPS I.D. của Học sinh

Tên học sinh   
 Họ Tên Tên Lót

Xin đánh dấu và kèm theo MỘT trong các điều sau đây:
□ Tất cả các mẫu W-2 cho thuế năm 2016
□ TRANG ĐẦU TIÊN của tờ khai thuế gia đình.
□ Một bản sao của lá thơ hiện tại từ một cơ quan trợ giúp gia đình
□ Giấy chứng nhận lương bổng có thị thực từ lợi tức riêng hay những nguồn lợi tức khác.

Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin phía trên là sự thật và tôi kèm theo tài liệu chứng 
minh cần thiết. Tôi hiểu là nhân viên trường học có thể xác minh thông tin trên đơn này.

 / /
 Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ Ngày

Waiver Approved By:  / /
 Chữ ký, Nhân Viên Trường Học Ngày

Tài liệu chứng minh kèm theo (xem dưới đây) xác định là tổng cộng lợi tức gia đình 

tôi là $ . Tôi đủ điều kiện cho (ghi vào khung thích hợp dưới đây):

Học Sinh Ghi Danh cho Lớp Học Trường Hè Tổng Quát
(không bao gồm các lớp ESOL)

Nếu lợi tức của quý vị là: Quý vị sẽ trả:
Cơ quan phụ tá gia đình (thơ từ cơ quan) $85 □
$0–$31,590 $85 □
$31,591–$44,955 $120 □
Trên $44,955 $300 □

Cho các Học Sinh Ghi Danh trong các Lớp ESOL
Nếu lợi tức của quý vị là: Quý vị sẽ trả:
Cơ quan trợ giúp gia đình (thơ từ cơ quan) $40 □
$0–$44,955 $40□

Trên $44,955 $140□

Project Discovery (Khám Phá Dự Án)
Nếu lợi tức của quý vị là: Quý vị sẽ trả:
Cơ quan trợ giúp gia đình (thơ từ cơ quan) $0□

$0–$44,955 $0□

Trên $44,955 $140□

PHÂN PHÁT: Nạp một bản sao với Summer School Registration Form (Đơn Ghi Danh Học Trường Hè).


