
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HỌC PHỤ BẢN 5A: 
ĐƠN ỨNG CỬ VÀO NHÓM  
THÀNH VIÊN PHỤ HUYNH
Tôi xin tuyên bố ứng cử vào nhóm thành viên phụ huynh của hội đồng trường: 

                      

Tên:

                       

                       

Địa chỉ cư trú:

                       

                       

Điện thoại liên lạc (điện thoại di động hoặc điện thoại cố định):

                       

Email:

                       

Tôi là phụ huynh / người giám hộ của học sinh       , đang theo học tại 
trường này.

Tôi là nhân viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không làm việc tại trường và cho trường

Có / Không       (vui lòng khoanh tròn)  

Tôi sẵn sàng phục vụ trong vai trò Thành viên Phụ huynh của Hội đồng Trường có tên ở trên. Tôi xin tuyên bố rằng tôi 
không phải:

• trong tình trạng đang phá sản
• trong tình trạng tâm trí không ổn định
• hiện đang bị mang án vì đã vi phạm tội có thể bị cáo buộc
• là người phạm tội có tên bị đăng bộ chiếu theo Đạo luật Đăng ký Người phạm tội Tình dục năm 2004.

Chữ ký của thí sinh        Ngày:       /    / 

Quí vị sẽ được thông báo khi chúng tôi đã nhận được sự đề cử.

Thông tin cá nhân được cung cấp trong mẫu đơn này được thu thập theo thể lệ đề cử bầu cử của hội đồng trường học. 
Thông tin này có thể được sử dụng để xác định sự hội đủ điều kiện của quí vị là ứng cử viên và đề cử.

Thông tin cá nhân của quí vị có thể được tiết lộ sau kết quả kiểm tra trước khi bắt đầu biểu quyết hoặc bất cứ lúc nào lên 
đến trong vòng một năm kể từ ngày tuyên bố bầu cử.

Tên của quí vị sẽ được in trong danh sách ứng cử hoặc đề cử viên hội đồng trường (nếu thích hợp) đăng tải ở nơi dễ nhìn 
thấy tại trường và nơi liệt kê danh sach các ứng cử viên, trên lá phiếu (nếu thích hợp).

Hơn nữa, tên, thành phần hội viên, giới tính, nhiệm kỳ, chức vụ (nếu có) trong hội đồng trường học và hiệu trưởng sẽ 
thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liệu thành viên này có đang là nhân viên của Bộ, trước ngày 30 Tháng 4 
hàng năm trong danh sách các thành viên hội đồng và có thể được sử dụng cho các mục đích thống kê.

Quí vị nếu muốn truy cập thông tin cá nhân của mình xin liên lạc hiệu trưởng số       

Nếu quí vị không chịu cung cấp một số hoặc tất cả thông tin yêu cầu, sự đề cử của quí vị có thể không được chấp nhận.  
Nếu quí vị có thắc mắc về quá trình đề cử của hội đồng trường, xin vui lòng liên lạc hiệu trưởng.
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