
Mùa Thu 2019 
 

Mẫu Công Bố cho Người Lớn Tháp Tùng Qua Đêm 
Chương Trình Giáo Dục Môi Trường Ngoài Trời 

Những người lớn tháp tùng (không là các học sinh phụ tá trung học cấp III) phải hoàn tất mẫu công bố này. 
 

 
Các Trường Công Lập Quận Montgomery 
Trung Tâm Giáo Dục Môi Trường Lathrop E. Smith 
5110 Meadowside Lane  
Rockville, Maryland 20855 
 
Ông/Bà/Cô:   Ngày Sinh:  

 (Xin viết tên bằng chữ in, tên lót và họ)    
      

Tên của Con/Cháu:  Trường:  
  (Nếu có)   

      

Tên đường:  
      
Thành phố:  Tiểu bang:  ZIP:  
      
Điện Thoại Nhà:   Điện Thoại Sở:  
      
Điện thoại di động:  E-mail:  

 
Tôi hiểu rằng tôi phải hoàn tất một buổi huấn luyện về Nhận Biết, Báo Cáo, và Ngăn Ngừa Hành 
Hạ và Bỏ Bê Trẻ Em trước khi giữ trách nhiệm của một người đi theo tháp tùng. 
 
Tôi đã đọc và hiểu tập sách Hướng Dẫn về Tháp Tùng Học Sinh trong Chương Trình Giáo Dục Ngoài 
Trời và hiểu các điều mong đợi của việc tình nguyện làm người tháp tùng trong chương trình giáo dục 
ngoài trời. 
 

Chữ ký: ____________________________________________ Ngày:___________________ 
 
Tôi cũng hiểu rằng tôi phải hoàn tất một cuộc thẩm tra lý lịch hình sự bắt buộc, bao gồm cả lăn tay. 
 
Chữ ký: ____________________________________________ Ngày: ___________________ 
 
Các nhân viên MCPS tại chức (tuyển dụng sau 1988) và nhân viên luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang được 
miễn trừ kiểm vân tay. Yêu cầu ký lời tuyên bố dưới đây để chứng minh tình trạng được miễn trừ của quý vị. 
 
Tôi chứng nhân tôi là một nhân viên MCPS tại chức (tuyển dụng sau 1988) hay một nhân viên hiện đang làm việc của 
một cơ quan thực thi luật pháp của địa phương, tiểu bang, hay liên bang mà đã được kiểm tra lý lịch cá nhân như là 
một điều kiện cho việc tuyển dụng. 
 
Chữ Ký: ____________________________________________  Ngày: ___________________ 


