
MCPS Form 325-4A
Tháng Tư, 2019

Đơn xin Miễn trả Một phần Học phí Chương trình 
Trực tuyến mùa Hè để Tốt nghiệp 

Summer Online Pathway to Graduation (OPTG)
Montgomery County Public Schools
Office of the Chief Financial Officer

School and Financial Operations Team
850 Hungerford Drive

Rockville, Maryland 20850

Số MCPS I.D. của Học sinh 

Tên học sinh _____________________________________________________________
 Họ Tên   Tên lót Viết tắt

Tôi chứng nhận những chi tiết khai trên đơn này là đúng sự thật và tôi đã khai tất cả 
các khoản lợi tức của toàn thể gia đình tôi. Tôi hiểu là nhân viên trường học có thể kiểm 
chứng thông tin trên đơn này. Tôi hiểu rằng nếu tôi cố tình cung cấp thông tin sai lệch, 
tôi có thể phải trả toàn bộ học phí Summer OPTG.

Tên Phụ Huynh/Giám Hộ (Viết Chữ In) _________________________________________

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ ________________________________Ngày____/____/_____ 

HƯỚNG DẪN: Gửi lại đơn đăng ký khóa học đã ký và mẫu đơn đã ký này cho văn phòng 
Student Online Learning bằng thư đến Montgomery County Public Schools (MCPS) 
Student Online Learning, 850 Hungerford Drive, Suite 251, Rockville, MD 20850 hoặc 
FAX tới 301-279-3340. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, e-mail eLearning@mcpsmd.org. 

Tôi đủ điều kiện cho (đánh vào khung thích hợp dưới đây):

OPTG mùa Hè
Lệ phí bao gồm toàn bộ chương trình bất kể học bao nhiêu lớp. 

Nếu lợi tức của quý vị là: Quý vị sẽ trả:

Cơ quan hỗ trợ gia đình (đòi hỏi bản sao thư từ cơ quan) $85

$0–$32,630 $85

$32,631–$46,435 $120

Trên $46,435 (Nếu lợi tức của quý vị trên $46,435, quý vị không cần 
phải hoàn thành đơn này.  Phương thức trả tiền sẽ được cung cấp 
cho quý vị.

$300

PHÂN PHÁT: Gửi một bản với Đơn Đăng ký Summer OPTG.


