
Bản Khai có Tuyên Thệ của Phụ Huynh
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Trong vài trường hợp hiếm hoi mà không có giấy khai sanh hay tài liệu hợp pháp khác, mẫu đơn này có thể 
được dùng để đáp ứng yêu cầu cung cấp bằng chứng về ngày sanh.

Họ Chính Thức của Em Trẻ ______________________________________________________________

Tên Chính Thức của Em Trẻ _____________________________________________________________

Tên Lót Chính Thức của Em Trẻ __________________________________________________________

Ngày Sanh / /

Nơi Sanh Quốc Gia ___________________________ Thành Phố ___________________Tiểu Bang __

Tên Phụ huynh/Giám hộ ________________________________________________________________

Địa Chỉ ______________________________________________________________________________

Tên Cha/Giám hộ _____________________________________________________________________

Địa Chỉ ______________________________________________________________________________

Tôi, người ký tên dưới đây đã trên mười tám (18) tuổi và có đủ thẩm quyền để làm chứng cho các sự 
kiện và vấn đề nêu ở đây; và tôi nghiêm túc khẳng định dưới các hình phạt của tội man khai là nội dung 
của các điều ghi trên là đúng sự thật theo sự hiểu biết, thông tin và sự tin tưởng của tôi.

Chữ ký Mẹ/Cha/Giám hộ: _______________________________________________________________
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Giám đốc các trường học/người được ủy nhiệm có thể kiểm chứng lại các sự kiện chứa đựng trong tờ khai 
này và tiến hành kiểm tra hồ sơ trên căn bản từng trường hợp một sau khi em trẻ đã ghi danh. Nếu tìm thấy 
có sự gian lận hay sai lầm, em trẻ sẽ bị loại bỏ khỏi trường công.

Notary
Stamp

State of Maryland

County of ______________________________

Subscribed and sworn to before me, in my presence, on_________________________________.

___________________________________________________, a Notary Public for the State of 

Maryland, Montgomery County.

_______________________________________________________ __________________________
Signature of notarial official Title and Rank

My commission expires ______________________________________________________________


