
Vietnamese/2019-20 MSASP Permission Slip 

MSASP 
Chương	Trình	Sau	Giờ Học Trường Cấp Hai  
Greater Wichita YMCA  
 
MẪU	ÐĂNG	KÝ	&	CHO	PHÉP	DU	NGOẠN:	16	THÁNG	9	–	5	THÁNG	12	&	21	THÁNG	1	‐	8	THÁNG	5,	2019‐20	
	
THÔNG TIN HỌC SINH 
 
Tên: _______________________________________ Họ: __________________________________________ 
 
Ðịa chỉ: ________________________________________________________        Zip Code: ______________  
  
Lớp  (khoanh tròn một):  6     7      8          Giới tính (khoanh tròn một):   Nam     Nữ 
 
 CÓ PHẢI BẠN HIỆN TẠI LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA YMCA?  CÓ HAY KHÔNG 

 
Sắc tộc (khoanh tròn một):         Tây Ban Nha      Không Tây Ban Nha  
 
Chủng tộc (khoanh tròn một): Da Trắng   Da Ðen/Người Mỹ Gốc Châu Phi  Native Hawaiian/Pacific Islander    Châu Á  
 
American Indian/Alaskan Native   Châu Á & Da Trắng          Am. Indian hoặc Alaska Native & Black/African Am. 
 
Da Ðen/Người Mỹ gốc Châu Phi & Da Trắng  
    
THÔNG TIN KHẨN CẤP 
 
Tên của Phụ huynh/Giám hộ (tên và họ): _____________________________________________________________________ 
 
Soá Khẩn Cấp: ____________________________________________________________________________________________    
 
Liệt kê bất cứ điểu gì học sinh có thể bị dị ứng:            
 
Xin vui lòng khoanh tròn số người trong gia đình:  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _______ 

 
Vui lòng khoanh tròn mức thu nhập trong gia đình (bao gồm tất cả mọi người trong hộ và tổng số thu nhập từ mọi 
nguồn): 

Số Người trong 
Gia Ðình 

     

1 Dưới $15,300 $15,301-$25,550 $25,551-$30,660 $30,661-$40,850 Over $40,850 

2 Dưới $17,500 $17,501-$29,200 $29,201-$35,040 $35,041-$46,650 Over $46,650 

3 Dưới $19,700 $19,701-$32,850 $32,851-$39,420 $39,421-$52,500 Over $52,500 

4 Dưới $21,850 $21,851-$36,450 $36,451-$43,740 $43,741-$58,300 Over $58,300 

5 Dưới $23,600 $23,601-$39,400 $39,401-$47,280 $47,281-$63,000 Over $63,000 

6 Dưới $25,350 $25,351-$42,300 $42,301-$50,760 $50,761-$67,650 Over $67,650 

7 Dưới $27,100 $27,101-$45,200 $45,201-$54,240 $54,241-$72,300 Over $72,300 

8 Dưới $28,850 $28,851-$48,150 $48,151-$57,780 $57,781-$77,000 Over $77,000 

 
***************************************************************************************************** 
Tôi/chúng tôi người ký dưới đây, là phụ huynh/giám hộ hợp pháp của học sinh vị thành niên có tên bên trên, cho phép học sinh này để tham gia trong 
bất cứ hoạt động nào của Chương Trình Sau Giờ Học Cấp Hai. Tinh thần và thể lực của học sinh có tên bên trên đều có thể tham gia được trong mọi 
hoạt động của chương trình. Tôi ý thức được rằng mọi rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra trong lúc tham gia mà tôi đã ký chấp thuận và hứa là sẽ không 
làm khó dễ Wichita YMCA & Trường Công Lập Wichita về mọi thương tích đã xảy ra trong lúc tham gia trong các hoạt động này.  
 
1. Tôi/chúng tôi cho phép học sinh có tên bên trên được chuyên chở bởi xe có bảo hiểm thích hợp như đã được đòi hỏi bởi Luật Kansas (KSA 

40-3107e) tới và từ nơi hoạt động liên quan tới Chương Trình Sau Giờ Học Cấp Hai.  
2. Tôi/chúng tôi cho phép Wichita YMCA & Trường Công Lập Wichita để chụp hình con em tôi để sử dụng theo mục đích quảng cáo và giáo 

dục. 
3. Tôi/chúng tôi cho phép để khảo ý con em tôi về những điều liên quan đến Wichita YMCA & Trường Công Lập Wichita. 

4. Chữ ký của tôi bên dưới xác nhận rằng thông tin mà tôi đã cung cấp là thật và chính xác theo hình phạt cho tội khai man. 

Phụ huynh/Giám hộ Ký: ____________________________________________________________ Ngày: ______________ 


