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PARENTAL NON-PARTICIPATION FORM
FINANCIAL AID APPLICATION COMPLETION REQUIREMENT
ĐƠN PHỤ HUYNH KHÔNG THAM DỰ

LEA Tên:
Bắt đầu từ niên khóa 2017-2018, mỗi học snh của trường Trung học Công lập thuộc Louisiana phải hoàn tất đơn
xin trợ cấp học đại học (Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)) hoặc chương trình Học bổng của
Taylor (the Taylor Opportunity Program for Students (TOPS)) trên mạng, có cha mẹ hoặc có giấy chứng nhận hợp
pháp của (LEA) người giữ trẻ xác nhận từ bỏ bằng văn bản cho cơ quan giáo dục địa phương của học sinh (LEA)
nếu học sinh từ chối hoàn thành đơn xin đó, hoặc LEA có thể xin miễn trừ yêu cầu này thông qua thủ tục khước từ
sự khó khăn của khu học chánh.
Vui lòng hoàn tất mẫu đơn này nếu quý vị là phụ huynh của học sinh theo học trường trung học công lập ở
Louisiana sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân năm 2018 hoặc sau đó và quý vị muốn chọn từ chối yêu cầu của con em quý
vị, hoàn thành FAFSA hoặc TOPS trực tuyến trên mạng như là một phần của kế hoạch tốt nghiệp cá nhân của con
em quý vị.
Tên học sinh:

Ngày sinh:
Tên trường học/Quận:

Tên Phụ huynh/Giám hộ:
Địa chỉ:

Thành phố:

Tiểu bang:

Điện thoại:

Zip:

Email:

Lý do không tham dự (tùy chọn} :

Tôi là Phụ huynh hoặc Giám hộ của học sinh được giới thiệu trên, và tôi quyết định không hoàn tất đơn ghi
danh của FAFSA hoặc TOPS trên mạng như là một phần trong kế hoạch tốt nghiệp cá nhân của anh ấy.

Tên Phụ huynh/Giám hộ viết hoa

Phụ huynh/Giám hộ ký tên

Original: Cum Folder

Ngày

Canary: Executive Director of Secondary Instruction

Pink: Student Copy

