
Để biết thêm thông tin về lệ phí thể thao, xin đến mạng lưới www.gcsnc.com, liên lạc với giám đốc thể thao 
của trường con quý vị, hoặc liên lạc với Ban Thể Thao của GCS theo số 336-370-8950 

Yêu Cầu Miễn Lệ Phí Thể Thao 

Hội Đồng Giáo Dục Quận Guilford thấy tham gia vào các hoạt động thể thao đem lại nhiều lợi 
ích cho học sinh nên không muốn tạo gánh nặng cho phụ huynh/giám hộ không đủ khả năng trả 
lệ phí thể thao $45 cho con họ.  

Thông Tin Học Sinh 

Tên: ____________________________________ Mã số học sinh: ______________________ 

Trường: __________________________________  (Các) Môn thể thao: __________________ 

Thông tin của phụ huynh/giám hộ: 

Tên: ____________________________________ Điện thoại: __________________________ 

Địa chỉ thư tín: ________________________________________________________________ 

Điện thư (email): ______________________________________________________________ 

Thông Tin Hỗ Trợ 

Hội Đồng Giáo Dục thiết lập lệ phí thể thao là $45 mỗi năm cho mỗi vận động viên. Phụ 
huynh/Giám hộ nào không thể trả lệ phí này có thể yêu cầu miễn lệ phí. Phụ huynh/Giám hộ 
nào có những lý do cụ thể, như không thể trả lệ phí và muốn yêu cầu được miễn lệ phí, phải 
nêu rõ (các) lý do của họ nêu dưới đây và giải thích ngắn gọn trong ô vuông dưới đây.  

☐ Ngoài dự tính/vượt quá khả năng chi phí y tế của gia đình

☐ Có ba học sinh-vận động viên trở lên

☐ Mới mất nhà và/hoặc việc làm

☐ Cha/mẹ của học sinh qua đời năm vừa rồi.

Lý do khác _______________________________________________________

Với tư cách là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh có tên trên đây, tôi yêu cầu 
được miễn lệ phí thể thao. Tôi xác nhận các thông tin cung cấp trong đơn xin này là chính xác. 

Chữ ký của phụ huynh/giám hộ: _____________________________  Ngày: _____________ 

 Gửi mẫu đơn điền đầy đủ kèm theo tài liệu chứng minh cho Giám Đốc Giáo Dục Lái Xe 
và Hoạt Động Thể Thao của GCS, 120 Franklin Blvd, Greensboro, NC 27401

o Điện sao (fax): (336) 370-2320 HOẶC điện thư: jonesl7@gcsnc.com

 Giám đốc sẽ xem xét yêu cầu và lấy quyết định cuối cùng về tiêu chuẩn học sinh được 
miễn lệ phí.

mailto:hebbarl@gcsnc.com

