Yêu Cầu Cung Cấp Tư Liệu
liên quan đến
Dịch Vụ Quốc Tịch Di Dân Hoa Kỳ

Hoãn Hoạt Động về Các Tiến Trình Cho Trẻ Em Đến Mỹ
Đơn này dành cho những người cần tư liệu từ các Trường Công Lập
Albuquerque để xác nhận với Bộ An Ninh Quốc Nội-Dịch Vụ Quốc Tịch Di Dân
Hoa Hỳ là họ đến Hoa Kỳ trước ngày sinh nhật thứ 16 của họ.
Trường Công Lập Albuquerque (APS) sẽ cung cấp ngày tháng hiện diện của
các học sinh học APS bất cứ lớp nào từ mẫu giáo đến lớp 12. Bản sao điểm (
transcript of grades) được cung cấp cho học sinh học trường trung cấp (middle
school) và trung học (high school) APS.
Đơn có thể gởi đến : APS Communications, P.O. Box 25704
Albuquerque, NM, 87125.
Xin nhớ là tiến trình làm giấy tờ mất 15 ngày.
Đơn này chỉ áp dụng cho học sinh Trường Công Lập Albuquerque. Nếu học sinh
học trường công khác, trường đặc quyền (charter school) hoặc trường tư, học sinh cần xin
tư liệu trực tiếp từ các trường đó. Nếu học sinh nhận Bằng Phổ Thông Tương Đương
(GED), học sinh cần xin tư liệu từ tiểu bang cấp phát bằng.

Tên họ học sinh khi học ở trường công APS
_______________________________________________________________.
Ngày tháng năm sinh :_____________________________________________.
Các Trường và Ngày tháng hiện diện (nếu biết):____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Số ký danh học sinh (Student ID Number) (nếu biết):
________________________________________________________________.

Tên Người Xin Tư Liệu (nếu là người khác học sinh):
________________________________________________________________.
Liên hệ với học sinh: ____________________________________________.
Tư liệu này sẽ gởi đến đâu:
Tên: __________________________________________________________.
Địa chỉ:_________________________________________________________.
Có thể lấy tư liệu tại : APS Communications Office, Suite 630-East,
6400 Uptown Blvd. NE, Albuquerque, NM 87110.
Số điện thoại để liên lạc với quý vị khi cần thêm tin tức:
________________________________________________________________.
Ngày tháng cần tư liệu:________________________________________.
Một lần nữa xin nhớ là phần lớn đơn xin tư liệu mất 15 ngày để hoàn tất.

ĐIỀU KIỆN và THỎA THUẬN: Khi đánh dấu trong ô vuông dưới đây, quý vị nhìn nhận như sau:

Tôi là học sinh có bản sao điểm (transcript) và thời gian ghi danh học được cung cấp.
Tôi là phụ huynh hoặc giám hộ hợp pháp của các học sinh dưới 18 tuổi.
Tôi là người do học sinh ủy quyền hợp pháp để xin tư liệu cho học sinh.

