HỌC KHU TRƯỜNG CÔNG LẬP CHICAGO – CUỘC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG HỌC ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

MẪU ĐƠN 1-20
MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN MLSC

Ứng cử viên phải nộp mẫu đơn này và các tài liệu kèm theo ở trường nơi họ đang ứng cử muộn nhất là 3 giờ chiều, ngày 5 tháng 3 năm 2020
hoặc tại Văn phòng Ngoại vụ của Hội đồng Học đường Địa phương muộn nhất là 3 giờ chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020.
CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC MẪU ĐƠN GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, QUA EMAIL, FAX HOẶC ĐƯỢC SAO CHÉP.
(Vui lòng điền mọi thông tin bằng chữ in hoa)

Tên Trường: _______________________________________________Mã số Trường_______________ Hệ thống: _____________________

Loại Ứng cử viên:

 Phụ huynh/Người giám hộ Hợp pháp;

 Người dân trong Cộng đồng;

 Giáo viên;

 Nhân viên không phải là giáo viên;

 Học sinh

Tên Ứng cử viên: __________________________________ _______________________________ _____________________________
HỌ

TÊN

TÊN ĐỆM HOẶC CHỮ CÁI ĐẦU

Địa chỉ nhà: ________________________________________________ Thành phố: __________________ Tiểu bang: ______ Mã Bưu chính: ___________
Ngày sinh: _____________________ E-mail: _______________________________________________(Chúng tôi sẽ công khai địa chỉ email nhập tại đây)
LƯU Ý:

Các ứng cử viên là thành viên cộng đồng phải cung cấp bằng chứng cho thấy họ hiện đang cư trú trong khu vực thuộc trường hoặc quận bầu cử.
Theo luật tiểu bang, tên và địa chỉ của các thành viên Hội đồng Học đường Địa phương là các nội dung ghi trên hồ sơ công khai.

PHẦN NÀY DO CÁC ỨNG CỬ VIÊN CHO VỊ TRÍ ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HOÀN THÀNH:
Tên của trẻ theo học trường này: ____________________________________________________________________________________________ Lớp: _________

GỬI GIẤY TỜ TÙY THÂN

Cho biết bạn đã xuất trình, sao chép và đính kèm vào mẫu đơn này hai (2) loại giấy tờ tùy thân nào sau đây.
□Giấy phép lái xe
□Mã số thuế doanh nghiệp □Thẻ An sinh Xã hội
□Danh sách phụ huynh, người giám hộ theo bảng chữ cái
□Hợp đồng Thuê nhà hiện tại
□Thẻ Học sinh
□Hóa đơn Tiện ích Hiện tại □Giấy khai sinh của Học sinh
□Thẻ IDPA
□Thẻ Tín dụng
□Thẻ Đăng ký Bầu cử
□Thẻ MediPlan/Medicaid
□Thẻ Thư viện
□Căn cước Lãnh sự Mexico □Thẻ Thường Trú
□Giấy tờ tùy thân Hiện tại Khác ________
Liệt kê loại giấy tờ tùy thân và mã số của hai (2) giấy tờ ở trên nếu không có máy photo.

1. __________________________________________________

2. ___________________________________________________

THÔNG TIN TIẾT LỘ QUYỀN LỢI KINH TẾ

Nếu được chọn hoặc bổ nhiệm, ứng cử viên PHẢI gửi Tuyên bố về Quyền lợi Kinh tế đầy đủ trong vòng 7 ngày sau khi nhậm chức.

Bạn có phải là người thân của hiệu trưởng không? ___ Có ___ Không

Nếu CÓ, bạn KHÔNG THỂ làm việc trong LSC này.

Bạn, vợ (chồng), người thân hoặc công ty của bạn có hoạt động kinh doanh nào với Hội đồng Giáo dục, học khu hoặc LSC mà bạn đang ứng cử
không? ___ Có ___ Không
Nếu CÓ, hãy giải thích: __________________________________________________________________________

TUYÊN BỐ XÁC MINH VÀ THỪA NHẬN

Tôi xác minh rằng thông tin có trong Mẫu đơn Đề cử Ứng cử viên này và tất cả Mẫu đơn liên quan của Ứng cử viên đều đúng và chính xác theo tất
cả những gì tôi biết và tin tưởng.
Tôi thừa nhận: rằng tôi phải hoàn thành và gửi Mẫu đơn Tiết lộ Án tích (Mẫu đơn 2-20) hoặc sẽ bị tước quyền được bầu hoặc bổ nhiệm vào LSC;
nếu được bầu hoặc bổ nhiệm, tôi phải trải qua quy trình Điều tra Lý lịch Tư pháp dựa trên dấu vân tay và phải hoàn thành mười sáu (16) giờ đào
tạo trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi nhậm chức; tôi sẽ không được làm việc tại văn phòng nếu không tuân thủ các yêu cầu đã tham chiếu.
Chữ ký của Ứng cử viên: __________________________________________________________________

----

----

----

----

----

---- XÉ DỌC THEO DÒNG NÀY ---BIÊN NHẬN MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ

----

Ngày: _______________________________

----

----

----

----

Người nhận: (Tại trường): ____________________________________________________________________________ Ngày: ______________ Giờ: ____________
Hoặc Phó Ban Thư Ký (nếu có): _______________________________________________________________________ Ngày: ______________ Giờ: ____________
Tên Trường: _____________________________________________________ Tên Ứng cử viên: _______________________________________________________
Địa chỉ Trường: ___________________________________________ Mã số Trường: _______________ Hệ thống: ________________________________________
Đã có đủ hai loại giấy tờ tùy thân? ______________ Có; ____________________ Không.
_____ Có đủ các Mẫu đơn Đề cử
_____ Chưa có đủ các Mẫu đơn Đề cử (Chọn các mẫu đơn còn thiếu bên dưới)

TÊN MẪU ĐƠN

MẪU ĐƠN
SỐ

Đề cử Ứng cử viên

1-20

Tiết lộ Án tích

2-20

Tiết lộ Số Điện thoại

3-20

ĐÃ NHẬN
CÓ KHÔNG

TÊN MẪU ĐƠN
Tuyên bố của Ứng cử viên
Thông tin của Ứng cử viên là Giáo viên/Nhân viên
không phải là Giáo viên
Thông tin của Ứng cử viên là Học sinh

MẪU ĐƠN
SỐ
4-20
5-20
6-20

ĐÃ NHẬN
CÓ KHÔNG

