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Vietnamese 
Important Information 

Notice 

Kính gửi Phụ huynh/Người giám hộ: 
 
Đính kèm đây là tài liệu quan trọng từ học khu hoặc trường của con quý vị. Mặc dù học khu cố gắng cung cấp bản dịch bằng nhiều 
ngôn ngữ nhất có thể, nhưng không phải lúc nào cũng có khả năng hoặc khả thi để làm vậy.  
 
Nếu quý vị cần hỗ trợ đọc, hiểu hoặc điền đơn hoặc thông tin đính kèm, học khu sẽ cung cấp, theo yêu cầu, phần thông dịch hoặc bản 
dịch bởi biên dịch viên/thông dịch viên chuyên nghiệp.  
 
Nếu quý vị muốn yêu cầu tài liệu đính kèm được thông dịch bằng ngôn ngữ quý vị hiểu, vui lòng cung cấp thông tin bên dưới càng 
sớm càng tốt và gửi lại cho trường học của con quý vị.  
 
Một thông dịch viên/biên dịch viên sẽ liên hệ với quý vị để gặp quý vị trực tiếp hoặc thông dịch thông tin đính kèm qua điện thoại. 
 
Vui lòng điền và gửi lại thông tin sau để yêu cầu phần thông dịch: 
 
Tên Phụ huynh:  __________________________________________________ Số Điện thoại: _______________________________  
 
Ngôn ngữ dùng tại gia:  _______________________________________________________________________________________  
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