STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
CHILDREN’S ADMINISTRATION

Kính thưa

,

Cảm ơn quý vị đã nộp đơn xin học tại nhà gia đình của quý vị. Chúng tôi sẽ gởi đơn xin học tại nhà của quý vị
đến
cơ quan tư nhân để hoàn tất.
Những ô được đánh dấu dưới đây cho thấy các giấy tờ mà nhân viên chuyên trách việc học tại nhà của cơ
quan tư nhân cần thiết để hoàn tất đơn xin của quý vị. Các mẫu đơn này bao gồm điều kiện thuận tiện của quý
vị. Các mẫu đơn này được gởi trực tiếp đến cơ quan tư nhân ngay khi chúng tôi liên hệ với quý vị.
DSHS 10-354

Đơn Xin Nhà Gia Đình Cho Trẻ Em Được Gởi Nuôi Ngoài Nhà

DSHS 15-276

Thông Tin Cá Nhân

DSHS 16-204

Kế Hoạch Di Tản Khẩn Cấp

DSHS 15-128

Xác Minh Tình Trạng Người Da Đỏ, nếu áp dụng

DSHS 13-001

Báo Cáo Y Tế Của Người Nộp Đơn - Mật

DSHS 09-979

Quá Trình Hôn Nhân

DSHS 14-452

Bảng Tính Tài Chánh

Chứng từ quý vị đã hoàn tất định hướng
Tên và thông tin liên hệ của tất cả các con của quý vị (các con nhỏ và người lớn).
Một nhân viên từ cơ quan tư nhân sẽ liên hệ với quý vị để lấy giấy tờ cần thiết và sắp xếp một cuộc thăm viếng
tại nhà. Nộp tất cả giấy tờ được yêu cầu đúng lúc sẽ giúp hoàn tất việc học tại nhà một cách hữu hiệu.
Nếu ô dưới đây được đánh dấu liên quan đến việc ủy quyền về lý lịch, xin hoàn tất mẫu đơn đó và gởi lại cho tôi
để giải quyết trong phong bì được kèm theo. Xin CHỈ gởi mẫu đơn lý lịch đến cho tôi. Giữ các mẫu đơn còn lại
cho đến khi cơ quan tư nhân liên hệ với quý vị.
DSHS 09-653

Ủy Quyền Về Lý Lịch

Xin gọi cho tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào.
Trân trọng kính chào,
Chức Vụ:
Điện Thoại:
Email:
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