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Vui lòng chờ xử lý trong tối đa một tuần  

Đơn Xin Học Bổng Giải Trí 
Everybody Plays 

Tôi bằng lòng hủy bỏ mọi trách nhiệm của Thành Phố Vancouver cùng các viên chức, người quản lý, nhân viên, tình nguyện viên và 
đại diện tương ứng, và giữ cho họ không bị tổn hại trước mọi khiếu nại vì những tổn thất hay thương tích do tôi, gia đình tôi, tài sản, 
người thừa tự hoặc người được nhượng quyền của tôi gây ra, phát sinh từ việc tôi đăng ký hoặc tham gia chương trình này, ngoại 
trừ những sự việc phát sinh hoàn toàn do sơ suất không thể dung thứ của Thành Phố Vancouver hoặc từ hành động của các bên thứ 
ba. Chữ ký của tôi bên dưới biểu thị rằng tôi tự nguyện đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này.  

Tôi chứng nhận rằng tất cả thông tin cung cấp trong biểu mẫu này đều đúng và chính xác, và tôi đã báo cáo tất cả các nguồn thu 
nhập. Tôi hiểu rằng thông tin này được đưa ra để nhận trợ cấp Học Bổng Giải Trí; viên chức Thành Phố có thể xác thực thông tin trên 
đơn xin; và việc cố ý khai gian thông tin có thể khiến tôi bị truy tố theo luật pháp hiện hành. 

Quý vị phải đính kèm tài liệu để xác thực thu nhập của mình, tức là biểu mẫu thuế 1040 từ năm gần đây nhất (cộng với cuống lương hiện 
tại và thu nhập từ nguồn chu cấp trẻ em) hoặc Bản Kê Khai theo chương trình TANF/SSI (không yêu cầu bổ sung cuống lương). Nếu quý vị 
hoàn toàn không có thu nhập, không có địa chỉ hay đang trong hoàn cảnh đặc biệt khác, xin hãy mô tả về tình huống của quý vị trên một tờ giấy rời. 

Vui lòng gửi đơn đã điền đầy đủ qua đường bưu điện tới: 
 Vancouver Parks and Recreation 
 Attn: Rec Scholarships 
 PO Box 1995 
 Vancouver, WA 98668 

Ký Tên: _____________________________________ Địa Chỉ E-mail: ____________________________________ 

*Thông tin được thâu thập để báo cáo cho những người gây quỹ biết về tính đa dạng của người nhận tiền quỹ và các chương trình họ tham gia. Thông 
tin này cũng có thể được dùng để chấp nhận hồ sơ và nhấn mạnh nhu cầu cần hỗ trợ thêm trong chương trình. Thông tin cá nhân/hộ gia đình sẽ không 
bị phát hành. 

AI Mỹ Da Đỏ/Thổ Dân Alaska  As Người Châu Á  AB Người Mỹ Gốc Phi/Người Da Đen  
P Người Gốc Đảo Hawaii/Người Đảo Thái Bình Dương  As/W Người Châu Á & Người Da Trắng AB/W Người Mỹ Gốc Phi & Người Da Trắng 
O Đa Sắc Tộc Khác  W Người Da Trắng (không phải người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) 
WH Người Da Trắng (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha)  AI/W Mỹ Da Đỏ/Thổ Dân Alaska & Da Trắng  AI/AB Mỹ Da Đỏ/Thổ Dân Alaska & Người Mỹ Gốc Phi 

Có thư quyết định hiện tại từ DSHS không?       

Quý vị có sẵn lòng để cho người khác chụp hình và phỏng vấn nhằm hỗ trợ cho chương trình Everybody Plays! không? Nếu có, xin 
hãy ký tắt vào đây: __________ 
Xin quý vị hãy điền tất cả các thông tin bên dưới cho từng thành viên trong hộ gia đình, ngay cả khi họ không đăng ký lớp học trong 
kỳ này. Nếu quý vị cần thêm chỗ, xin hãy đính kèm thêm một tờ giấy.  

Chủ hộ yêu cầu trợ cấp  
 
Tên: _____________________________________________   Ngày:__________________________ 
 
Địa chỉ:___________________________________________   Thành Phố/Zip: _________________ 
 
Điện thoại: (nhà) ________________________ (cơ quan) _______________ (di động) _______________________ 
 
Thu nhập tổng gộp hàng tháng của hộ gia đình: __________  Số người trong hộ gia đình: ____________ 
 

 

Đã phê duyệt    Ngày   
 
Đã vào sổ   Quận    

Hoặc chuyển tới: 
 Marshall/Luepke Center  
 1009 E McLoughlin …………….. 487-7100 
 Firstenburg Center   
 700 NE 136 Ave………………... 487-7001 



Chương trình giới hạn cho đối tượng sử dụng là thanh thiếu niên 
đủ điều kiện (từ 18 tuổi trở xuống) và những người tham gia 
chương trình Access to Recreation (Tiếp Cận Giải Trí). 
 
Để đủ điều kiện thì thu nhập gộp hàng tháng của hộ gia đình quý vị 
phải nằm trong mức giới hạn thu nhập như thể hiện trên tờ này. Quý vị 
phải đính kèm tài liệu để xác thực thu nhập của mình, tức là biểu mẫu 
thuế từ năm gần đây nhất (cộng với cuống lương hiện tại) hoặc Bản Kê 
Khai theo chương trình TANF/SSI (không yêu cầu bổ sung cuống 
lương). Xin quý vị hãy nêu cả các khoản thu nhập nhận được từ nguồn 
chu cấp trẻ em. Mọi người lớn (từ 19 tuổi trở lên) trong hộ gia đình phải 
cung cấp bằng chứng cư trú. 
 
Nhân Viên Công Viên và Giải Trí Vancouver sẽ xác định trợ cấp học 
bổng trên cơ sở từng trường hợp. 
Giới hạn phúc lợi là 50 đô mỗi người trong mỗi kỳ, và tối đa là 200 
đô mỗi gia đình trong mỗi kỳ. Có 3 kỳ là:  
Tháng Một - Tháng Tư 
Tháng Năm - Tháng Tám 
Tháng Chín - Tháng Mười Hai 
 
Nếu tài khoản của quý vị có tín dụng, thì tín dụng sẽ được dùng trước 
tiên, sau đó mới đến số tiền học bổng. 

Mỗi hộ gia đình có thể nộp một đơn xin/đăng ký trong mỗi khoảng thời 
gian đăng ký như liệt kê ở trên. Trên đơn này, xin quý vị hãy ghi rõ lớp 
học mà con em của quý vị hay người tham gia ATR muốn đăng ký 
trong khoảng thời gian đăng ký này. Xin hãy chờ phê duyệt trong một 
tuần. Nếu quý vị được phê duyệt và lớp học khai giảng, thì quý vị sẽ 
nhận được thông báo và giấy xác nhận đăng ký thành công. 

Lớp học có thể có chỗ cho danh sách chờ, vậy nên nếu quý vị không 
thể tham dự, xin hãy gọi báo trước năm ngày để được cân nhắc trao 
học bổng trong tương lai.  

1 2.179 đô la Mỹ  

2 2.492 đô la Mỹ  

3 2.804 đô la Mỹ  

4 3.113 đô la Mỹ  

5 3.363 đô la Mỹ  

6 3.613 đô la Mỹ  

7 3.863 đô la Mỹ  

8 4.113 đô la Mỹ  

Giới Hạn Thu Nhập 
   Quy Mô Gia Đình         Thu nhập hộ gia đình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ví dụ: nếu có ba người sống trong hộ gia đình quý vị, thu 
nhập gộp của gia đình hàng tháng phải ít hơn 2.804 đô 
la Mỹ thì mới đủ điều kiện tham gia học bổng Giải Trí. 
(Theo Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ, 50% 
trung bình trong vùng)  

Tên  Tên Lớp  Số Lớp/Kỳ Phí 

    

    

    

    

    

    

Hướng Dẫn Học Bổng Giải Trí  

Nếu nguồn quỹ của chương trình bị cạn trong 
năm, thì có thể phải dừng chương trình học bổng 
và tất cả mọi người sẽ đều bị từ khước trợ cấp 
cho đến khi có nguồn quỹ mới. 

Các suất phân phối CHỈ được dùng cho thanh 
thiếu niên và những người đăng ký chương trình 
Tiếp Cận Giải Trí (viết tắt là ATR) (các lớp, liên 
đoàn hay các trại). 

Chỉ Dành Cho Nhân Viên!        Số tiền học bổng được phê duyệt: _____ Số tiền ứng viên chi trả: _______ 
Số Giấy Biên Nhận: _______ Ngày Chấp Thuận:__________ Người chấp thuận:__________ 
Lý do từ khước học bổng: ________________________________________________________________ 

Vui lòng nêu rõ các hoạt động mà con em quý vị hay người tham gia ATR muốn tham dự. Sau khi 
nộp biểu mẫu này, quý vị sẽ không thể đăng ký được gì nữa cho tới quý ba tháng tới, hoặc tới khi 
phát hành Hướng Dẫn Hoạt Động. Vui lòng chờ một tuần để phê duyệt đơn xin và xác nhận đăng ký 
của quý vị. Xin hãy xem giới hạn cấp phúc lợi liệt kê ở trên cho mỗi kỳ theo danh mục: Tháng Một - 
Tháng Tư, Tháng Năm - Tháng Tám và Tháng Chín - Tháng Mười Hai. 

Đăng Ký Hoạt Động Học Bổng Công Viên và Giải Trí Vancouver  

 Xin hãy đánh dấu vào ô này nếu cần chỗ ăn ở đặc biệt.  Tổng số:    

Sửa đổi ngày  01/05/17 


