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MẪU ĐƠN GHI NHẬN KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ
DÀNH CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG
TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
GHẾ XE Ô TÔ
TOÀN

HOẶC

ÁO VEST HỖ TRỢ AN

(vui lòng chọn MỘT trong hai thiết bị trên)

Vui lòng điền phần dưới về con quý vị để chúng tôi có thể đáp ứng chính xác nhu cầu của em với một chiếc
GHẾ XE Ô TÔ (hoặc) một HỆ THỐNG HỖ TRỢ AN TOÀN. Yêu cầu này áp dụng đối với các em học sinh
đang đi học bằng xe buýt nhỏ thuộc Chương trình Giáo dục Đặc biệt (Special Education) của chúng tôi và
các em đi học bằng xe sedan và xe van. Những em học sinh mà cần phải ngồi ghế xe ô tô hoặc mặc áo vest
hỗ trợ an toàn khi đi xe sẽ được cung cấp các thiết bị phù hợp, miễn phí cho cha mẹ hoặc người giám hộ,
để sử dụng khi đưa đón các em học sinh. Áo Vest Hỗ trợ An toàn chính yếu sẽ được giữ lại trên xe buýt, xe
taxi hoặc với người lái xe an toàn ngoại trừ đối với những trường hợp ví dụ khi học sinh cần được người
nhà và nhân viên nhà trường giúp đỡ - đối với những trường hợp ngoại lệ này, học sinh có thể giữ áo vest ở
nhà. Nhớ báo cáo mức tăng trưởng của con quý vị mỗi năm để chúng tôi có thể cung cấp các thiết bị thích
hợp. Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị.
Tên học sinh
Mã ID Sở học chánh
Ngày sinh của học sinh

Lớp

Tên trường/chương trình

Giáo viên
CÁC SỐ ĐO HỌC SINH

Chiều cao của học sinh từ đầu đến chân
Trọng lượng của học sinh
Ngực (C)
Vòng eo (W)

inch

lbs.
inch,
inch,

Chiều cao nửa thân từ vai đến
vòng eo (S)
inch,
Chiều cao toàn thân từ vai đến
mông (H)
inch
(Đã in)

(Phụ huynh, Giám hộ hoặc Nhân viên Nhà trường) Tên
(giống như trên) Chữ ký
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