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QUYỀN CUNG CẤP THÔNG TIN MẬT 

Tôi cho phép  được cung cấp thông tin yêu cầu dưới đây cho Sở Trẻ  
Em và Gia Đình liên quan đến đứa con chưa thành niên của tôi theo yêu cầu chính sách của Sở dành cho người nộp đơn làm Giám hộ tại Tòa 
Chứng thực và con của họ. 
Chữ ký của Đương đơn: Ngày: 

Địa chỉ: (Số và Đường): Thành phố: Tiểu Bang: Zip: 

THÔNG TIN VỀ ĐỨA TRẺ 
HỌ của Đứa trẻ: TÊN của Đứa trẻ: Ngày sinh của Đứa trẻ: 

Đứa trẻ được liệt kê ở trên có đi học tốt không?    Có   Không    Nếu “Không” vui lòng ghi ra: 

Đứa trẻ tham gia giáo dục thường xuyên hay đặc 
biệt? 

  Thường xuyên   Đặc biệt    Nếu “Giáo dục đặc biệt” vui lòng ghi ra: 

Cha mẹ của Đứa trẻ có tham gia giáo dục, chương trình, sự kiện,.. hay không?   Có   Không       Nếu “Không” vui lòng 
cho ý kiến 



Trang 2/2 
Bạn có bất kỳ mối lo lắng nào về lạm dụng và bỏ bê?   Có   Không      Nếu “Có”, vui lòng giải thích: 

Bạn có bất kỳ mối lo lắng nào về việc cha mẹ này được cho phép 
là gia đình nuôi dưỡng hoặc nhận nuôi không?   Có   Không    Nếu “Có”, vui lòng giải thích: 

Ý kiến khác: 

Tên Giáo viên/Quản trị viên/Nhân viên xã hội:: Chữ ký: Địa chỉ email: 

Địa chỉ: Điện thoại: Ngày: 

LƯU Ý: Báo cáo này phải được nhà trường, giáo viên hoặc nhân viên xã hội gửi trực tiếp đến Văn phòng Sở Trẻ Em và Gia 
Đình được liệt kê dưới đây: 
ATTENTION: (Name of DCF Social Worker or Administrator): 

DCF Office and Address: Date: 


