Đơn Xin Giảm Một Phần Học Phí cho Môn Học Trường Hè Vùng
Montgomery County Public Schools
Office of the Chief Financial Officer
School and Financial Operations Team
850 Hungerford Road, Rockville, Maryland 20850

MCPS Form 325-4
Tháng 5, 2019

HƯỚNG DẪN: Để nạp đơn này, theo lời hướng dẫn trong thơ e-mail xác định quý vị sẽ nhận được từ văn
phòng 2019 Regional Summer School Office.
Số ID hoc̣ sinh MCPS
Tên học sinh_________________________________________________________________________
Họ

Tên

Tên Lót Viết tắt

Tôi đủ điều kiện cho (ghi vào khung thích hợp dưới đây):

Học Sinh Ghi Danh Cho Môn Học Trường Hè Vùng (không bao gồm các lớp ESOL)
Nếu lợi tức của quý vị là:

Quý vị sẽ trả:

Cơ quan hỗ trợ gia đình (đòi hỏi bản sao của thư từ cơ quan)

$85 o

$0–$32,630

$85 o

$32,631–$46,435

$120 o

Trên $46,435 (nếu lợi tức của quý vị trên $46,435, quý vị không cần phải hoàn thành
đơn này. Phương thức trả tiền sẽ được cung cấp cho quý vị.)

$300

Cho các Học Sinh Ghi Danh trong các Lớp Học ESOL Trường Hè Vùng
Nếu lợi tức của quý vị là:

Quý vị sẽ trả:

Cơ quan hỗ trợ gia đình (đòi hỏi bản sao của thư từ cơ quan)

$40 o

$0–$46,435

$40 o

Trên $46,435 (nếu lợi tức của quý vị trên $46,435, quý vị không cần phải hoàn thành
đơn này. Phương thức trả tiền sẽ được cung cấp cho quý vị.)

$140

Tôi đoan chắc những chi tiết khai trên đơn này là đúng sự thật và tôi đã khai tất cả các khoản lợi tức của toàn thể
gia đình tôi. Tôi hiểu là nhân viên trường học có thể kiểm chứng thông tin trên đơn này. Tôi hiểu là nếu tôi cố ý khai
gian, tôi có thể phải trả toàn phần học phí lớp hè.
Tên Phụ Huynh/Giám Hộ (Viết Chữ In)__________________________________________________________
Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ________________________________________________Ngày____/____/_____
PHÂN PHÁT: Nạp một bản sao với Summer School Registration Form (Đơn Ghi Danh Trường Hè).

