Trường Công Lập Wichita Chương Trình Tuổi Ði Học (Latchkey)
Phụ Huynh Cam Kết Ðăng Ký
Tôi hiểu và đồng ý với những điều như sau:
1. Tôi được đòi hỏi để đưa con em tôi tới/về từ khu latchkey được giám sát và đăng nhập/rời con em trên máy vi tính.
2. Cung cấp một ảnh của những người được phép đón và phải là 18 tuổi hoặc hơn và sẽ được đăng ký trên bio reader.
3. Tôi sẽ cho thông báo trước hai tuần để tách con em tôi khỏi chương trình.
Các Lệ Phí
4. Lệ phí đăng ký cho mỗi đứa trẻ là được trả ở lúc đăng ký và là (không hoàn lại).
a. Chuyển đến một nơi khác trong niên học không trả một lệ phí khác.
b. Nếu đứa trẻ rời chương trình và đăng ký lại trong niên học, một lệ phí đăng ký phải được trả.
5. Các ngày hợp đồng hàng tuần được tính ở đầu tuần.
a. Bên dưới là những thời gian cụ thể tôi ký hợp đồng mỗi ngày với Chương Trình Tuổi Ði Học (School Age
Program) .
b. Ðược đòi hỏi ít nhất là 2 ngày một tuần.
c. Tôi sẽ trả theo thời gian của hợp đồng với School Age Program bất luận là tham gia hay không.
d. Các ngày hợp đồng sẽ không được đổi cho các ngày khác trong tuần. Nếu con em tham gia một ngày khác
hơn ngày quý vị liệt kê bên dưới, quý vị sẽ được tính cho những ngày đó vào ở ngày cuối của tuần. Số tiền
tính được gọi là “Thêm Giờ”
6. Một lệ phí trễ của $5 sẽ được tính vào ngày cuối của tuần trên một số tiền thiếu.
7. $1.00 cho một phút đón trễ cho mỗi đứa trẻ sẽ được ước định bắt đầu một phút sau giờ đóng cửa và tiếp tục cho đến
khi con em tôi đã được đón. Nếu một thời gian 30 phút đã qua sau giờ đóng cửa và chúng tôi đã không thể liên
lạc được với một người được phép đón, con em tôi sẽ được kể là bị bỏ rơi và một cảnh sát viên sẽ được liên lạc
để đưa đứa trẻ đi.
8. Ðứa trẻ thứ ba và/hoặc một thêm đứa trẻ khác trong mỗi gia đình đang tham gia School Age Program sẽ được tính nửa
giá cho các giờ hợp đồng. Ðăng ký là không nửa giá.
Tiền Trả
9. Tiền trả cần trả vào ở đầu tuần.
10. Mỗi đứa trẻ được phép một (1) ngày bệnh/nghỉ phép để dùng trong niên học cho mỗi ngày hợp đồng đã được liệt kê
bên dưới. Tôi phải yêu cầu credit từ người quản lý. Những căn bệnh cần vắng mặt hơn năm (5) ngày liên tục sẽ nhận
một xem xét đặc biệt từ ban giám hiệu.
11. Khoản lệ phí không trả là nguyên nhân bị tách khỏi từ chương trình. Sau 30 ngày không trả lệ phí, tôi có thể được
chuyển đến cơ quan đòi nợ.
Ðiền vào các khoảng thời gian đến và rời cho mỗi ngày. Các thời gian cụ thể nào là được đòi hỏi bởi Sở Y Tế và Môi
Trường của Tiểu Bang Kansas (KDHE).
Giờ đến:
Thứ Hai_______ Thứ Ba _______ Thứ Tư _______ Thứ Năm _______
Giờ rời:
Thứ Hai_______ Thứ Ba _______ Thứ Tư _______ Thứ Năm _______
Lệ phí Latchkey là được thiết lập bởi USD 259.

Lệ Phí Ðăng Ký
Niên Học
$15.00

Thứ Sáu _______
Thứ Sáu _______

Lệ Phí Tham Gia Hàng Ngày
0-3 Giờ
$6.00
3:01- 6 Giờ
$12.00
6:01 Giờ và hơn
$16.00

Ðể hội đủ điều kiện, quý vị phải được chấp thuận cho ăn trưa với giá giảm/miễn phí và trình việc chấp thuận của mình cho
quản lý viên trước khi nhận giá giảm. Quý vị phải đánh dấu trong ô vuông trên mẫu bảo mật (confidentiality).

Lệ Phí Ðăng Ký Giá Giảm
Niên Học
$13.00

Lệ Phí Tham Gia Hàng Ngày Giá Giảm
0-3 Giờ
$5.00
3:01- 6 Giờ
$10.00
6:01 Giờ và hơn
$14.00

Tuân thủ thỏa thuận này là để bảo vệ các phụ huynh và để đảm bảo sự tồn tại của Chương Trình Tuổi Ði Học (SAP).

Tên của Ðứa Trẻ (Xin Viết Chữ In):__________________________________________________ Cấp Lớp: _________
Tên của Phụ Huynh (Xin Viết Chữ In):________________________________________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ: ______________________________________________ Ngày:

_______________

E-mail: _________________________________________________________________________________________
Chữ Ký của Quản Lý Viên: ______________________________ Số Ðiện Thoại của School Age Program ________________
Các Giờ của School-Age Program tại: _______________________ là: _____________________ Ngày Bắt Ðầu: _________
Vietnamese/ Vietnamese/ E-1 Parent Enrollment Agreement 2-2016
NCR – Original/Student’s File
Copy - Parent
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Chương Trình Tuổi Ði Học Trường Công Lập Wichita (Latchkey)
Thông Tin Phụ Huynh về, Ủy Quyền, Thỏa Thuận và Thừa Nhận
Giám sát‐ được thực hiện bởi quản lý viên (một giáo viên có bằng cấp) và các nhân viên khác của huyện. Nhân viên
được dựa trên một tỷ lệ 15‐1. Ít nhất một nhân viên luôn luôn có mặt là có bằng hô hấp nhân tạo (CPR) và sơ cứu.
Hàng ngày‐ các trẻ em có mặt sẽ có một cơ hội để thực tập trong các hoạt động khác nhau từ nghệ thuật và thủ công,
chơi bên ngoài trời, thời gian tùy chọn hoạt động tự do, thời gian chơi game có tổ chức.
Thuốc uống‐ Thuốc uống được đòi hỏi cho uống trong SAP phải được để trong lọ chính với nhãn hiệu được rõ ràng ghi và
giấy tờ được đòi hỏi được hoàn tất.
Ăn Sáng và các Thức Ăn Qua Loa ‐ ăn sáng được đề nghị với thêm một lệ phí và được trả trực tiếp tới Nutrition
Services. Một thức ăn qua loa bổ dưỡng được cung cấp miễn phí cho mỗi đứa trẻ trong SAP trong buổi chiều.
Bảo hiểm‐ Huyện của chúng ta cung cấp bảo hiểm liability và bảo hiểm group. Bảo hiểm group cover các học sinh latchkey
khi bị thương trong latchkey. Phí bảo hiểm được thanh toán qua lệ phí đăng ký của mình. Trong trường hợp của một thương
tích, bảo hiểm group sẽ phục vụ như bảo hiểm phụ của quý vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm nào khác, nó sẽ phục vụ như
bảo hiểm chính của quý vị. Trong thời gian bị thương, quý vị sẽ được cung cấp một mẫu để hoàn tất cùng với một bản sao của
những giải thích về sự lợi ích mà có sẵn nếu yêu cầu.
Những Lý Do Bị Tách Khỏi Chương Trình:
 Liên tục trả trễ các khoản tiền.
 Không trả tiền trong hai tuần.
 Ðứa trẻ vắng mặt từ trường học mười (10) ngày liên tục trong niên học mà không thông báo bằng văn bản hoặc tiền
trả. (Vắng mặt trong những ngày được định sẽ bị tính theo mức giá hàng ngày.)
 Ðứa trẻ hoặc phụ huynh không tuân thủ với các chính sách của Chương Trình Tuổi Ði Học.
 Lặp đi lặp lại các vấn đề hành vi.
 Phụ huynh/giám hộ không tuân thủ các giờ hoạt động của chương trình (liên tục đón trễ).
Các Quy Tắc và các Kỳ Vọng của đứa trẻ trong chương trình SAP phù hợp với các chính sách kỷ luật của trường
học:
 Hành vi tích cực và thích hợp là được đòi hỏi.
 Các trẻ em được đòi hỏi để tôn trọng các quyền hạn của những người khác.
 Các quy tắc an toàn trường học là được đòi hỏi để tuân thủ.
 Các trẻ em tuân theo các người lớn phụ trách trong một thái độ tôn trọng và lịch sự.
 Xin giữ các đồ vật cá nhân ở nhà. Các nhân viên không chịu trách nhiệm về bất kỳ những đồ vật nào đã mang đến
trường.
Phụ Huynh Ủy Quyền, Cho Phép và Thừa Nhận:
Ký tắt cho chấp thuận hoặc viết NO cho không chấp thuận
_____ 1. Con em tôi được phép để tham gia trong mọi hoạt động được cung cấp.
_____ 2. Bất kỳ hình ảnh đã chụp nào của con em tôi có thể được sử dụng trên giấy báo, trưng bày, bảng thông báo, hoặc
những ấn phẩm có tính cách giáo dục khác.
_____ 3. Thông báo quản lý viên về bất kỳ thay đổi gì trong gia đình mà có thể ảnh hưởng đến việc tham gia, các hoạt
động, hoặc hành vi của con em để chúng tôi cung cấp việc chăm sóc tốt hơn.
_____ 4. Cung cấp bằng văn bản về những thay đổi đối với lịch trình của con em tôi. các số điện thoại nhà/chỗ làm/di
động và địa chỉ mới của tôi cũng như của những người được phép đón con em tôi.
_____ 5. Tôi đã nhận một sổ tay SAP.
TÔI ÐÃ ÐỌC, HIỂU, VÀ ÐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ NHỮNG ÐIỀU BÊN TRÊN.
Tên của Ðứa Trẻ (Xin Vui Lòng Viết Chữ In): ______________________________________________________________
Tên của Phụ Huynh (Xin Vui Lòng Viết Chữ In): ___________________________________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh: _____________________________________________________ Ngày _________________________
NCR – Original/Student File
Copy – Parent

Vietnamese/E‐2 Summer Parent Acknowledgement 2‐2016
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Wichita Public Schools School Age Program (Latchkey)
Authorized Pickup Persons
Parent/Guardian of SAP Participant _________________________________________________
(Print child’s name)
The parent/guardian must sign their child in/out daily.
List persons below that will drop off or pick up your student frequently (including you). Each
person listed below will be required to have a photo on file.
1. ______________________________________
Printed Name

_______________________
Relationship

________________________
Phone# required

_________________________________________________________________________________________________________
Address, City, State, Zip Code

2. ______________________________________
Printed Name

_______________________
Relationship

________________________
Phone# required

_________________________________________________________________________________________________________
Address, City, State, Zip Code

3. ______________________________________
Printed Name

_______________________
Relationship

________________________
Phone# required

_________________________________________________________________________________________________________
Address, City, State, Zip Code

4. ______________________________________
Printed Name

_______________________
Relationship

________________________
Phone# required

_________________________________________________________________________________________________________
Address, City, State, Zip Code

In the event of an emergency where another person needs to pick your student, you must
contact the latchkey staff with the name of the person. Photo ID will be required.

Parent/Guardian Signature ___________________________________________________ Date_________________________
NCR – Original/Student Folder
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TRƯỜNG CÔNG LẬP WICHITA
CHƯƠNG TRÌNH TUỔI ÐI HỌC (Latchkey)
CHẤP THUẬN ỦY QUYỀN
Tôi ủy quyền ____________________________________________, nhân viên SAP __________________ hoặc
(Tên của cơ sở chính xác như đã được nêu trên giấy phép và số giấy phép)

(Tên Trường)

nhân viên nào ________________ nào đang đại diện cho cơ sở đã nêu để cho phép cho bất kỳ và mọi chăm sóc y
(Tên Trường)

tế khẩn cấp cần thiết cho con em tôi. _________________________________________trong lúc đứa trẻ đã nêu
(Tên và họ của đứa trẻ)

đang tham gia trong cơ sở giữa các ngày của _________________ và ________________ trong khi tôi không thể
(THÁNG/NGÀY/NĂM)

(THÁNG/NGÀY/NĂM)

có mặt để cho phép.
Thông Tin cho Phòng Cấp Cứu:
Xin liệt kê bất kỳ những dị ứng hoặc thông tin cần thiết khác về tình trạng sức khỏe của đứa trẻ này trong trường
hợp khẩn cấp:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ðứa trẻ này có bảo hiểm sức khỏe không?

Có

Không

Nếu có, hoàn tất phần như sau:
Tên của Công Ty Bảo Hiểm __________________________________ Số Policy ________________________
Chương Trình Medical Assistance __________________________________ Số Thẻ _____________________
Số Military Medical Care I.D. __________________________________________________________________
Nếu biết, ngày của mũi tetanus (chích ngừa uốn ván) cuối ____________________________________________

___________________________________________________________________________________
*Chữ Ký của Phụ Huynh hoặc Giám Hộ

Ngày Ký

Tên của Phụ Huynh hoặc Giám Hộ

___________________________________________________________________________________
*Người Chứng cho Chữ Ký của Phụ Huynh hoặc Giám Hộ (Không Phải Là Nhân Viên của Chương Trình Tuổi Ði Học) Ngày Ký

Tên của Người Chứng

Hồ sơ y tế/mẫu đánh giá (hoặc mẫu tình trạng quá trình sức khỏe cho các Chương Trình Tuổi Ði Học) và mẫu chấp thuận cho
việc chăm sóc y tế khẩn cấp phải được đưa đến phòng cấp cứu. Cả hai mẫu này cũng phải được có trong xe khi đứa trẻ đang
được chuyển đi bởi cơ sở.
NCR – Original/Student’s File
Copy/Parent
Vietnamese/E-4 Appointment of Agent 2-2016

*Required by the Health Department

E-4
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Introducing efficiency tools for EBT
cardholders …on the web!
 Review your transactions
 View the balance on your EBT card
 Read helpful hints

www.ebtedge.com
Start using these tools
On the web today!
Registration is easy!
 Go to www.ebtedge.com (add to favorites)
 Click on “More Information” in the EBT Cardholder box.

You can call 1-800-997-6666 for help
ALWAYS PROVIDE A RECEIPT for your director.
You can print or e-mail the receipt.
See the director for the e-mail address.

•

Manage and keep track of all student payments in one convenient location

•

Pay for Latchkey and/or meals, see what your students are eating in school, setup automatic reminders
and payments

•

Pay for school fees designated specifically for the school your students attend

•

Stop sending multiple checks to multiple schools and/or departments

ALWAYS NOTIFY THE
LATCHKEY DIRECTOR OF
YOUR PAYMENT BY PRINTING
OR E-MAILING THE
CONFIRMATION

•

Visit www.MyPaymentsPlus.com

•

Click “Register a Free Account”

•

Follow the simple, onscreen instructions

Chương Trình Tuổi Ði Học Trường Công Lập Wichita (Latchkey)
Bảng Câu Hỏi Tiền Trả
Quý vị kế hoạch trả các lệ phí Latchkey của mình như thế nào? Xin vui lòng ký tắt vào ô thích hợp.
Tiền Check/Tiền Mặt/Money Order
Thẻ credit (tín dụng) hoặc thẻ debit trực tiếp tại nơi này.
MyPaymentPlus trê n mạng (chỉ thẻ credit hoặc debit) Xin lấy một tờ 
DCF Card (qua Department of Children & Families) Xin lấy một tờ 
Thừa nhận và ký tắt hai câu bên dưới.
_____ * Một lệ phí trễ $5 sẽ được áp dụng vào tài khoản của mình vào ngày cuối của tuần lễ cho một
khoản tiền cần trả.
_____ * Khoản tiền không trả trong hai tuần kết quả con em có thể bị tách khỏi từ chương trình.
Tiền Trả Trực Tuyến bằng MyPaymentPlus ‐ ký tắt và thừa nhận bên dưới.
_____ * Trang xác nhân MyPaymentPlus phải được nhận bởi quản lý viên trước khi tiền trả sẽ được
thông báo.
 Cung cấp một trang xác nhận đã in hoặc gửi lại (forward) e‐mail về sự xác nhận.
o Khi gửi lại e‐mail, một đáp ứng cảm ơn sẽ được nhận. Nếu quý vị không nhận
một đáp ứng, thông báo quản lý viên bằng lời về việc e‐mail đã được gửi. E‐mail
có thể bị chuyển vào spam trong lần đầu.
 Chỉ một một lần trả trễ là được chấp nhận cho thông báo trễ.
 Hệ thống của chúng tôi không được nối kết tới trang web MPP như Nutrition Services.
Họ không thông báo chúng tôi về tiền trả của quý vị. Số tiền quý vị thấy trên MPP là số
tiền ăn của mình.
 Chỉ app điện thoại là hoạt động cho các bữa ăn vào thời gian này.
 Bảo đảm quý vị thấy tên của trường và SAP Latchkey của mình trước khi trả tiền để
tránh tiền trả trả cho các bữa ăn hoặc sai trường.
Tiền trả thẻ DCF ‐ ký tắt và thừa nhận bên dưới.
_____ * Thông báo quản lý viên về các tiền trả trực tuyến. Trang web không thông báo chúng tôi.
 Các tiền trả nên được trả đúng số tiền giữ trẻ của con em. Chúng tôi không được phép để
giữ lại số tiền dư để sử dụng cho về sau.
Tên của Ðứa Trẻ : ____________________________________________________
Tên của Phụ Huynh: __________________________________________________
Phụ Huynh Ký: _____________________________________________________ Ngày __________________________
Latchkey tại: ______________________________________
E‐5
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Vietnamese/E‐5 Payment Type Questionnaire

WICHITA PUBLIC SCHOOLS SCHOOL AGE PROGRAM
BEHAVIOR REPORT SUMMARY

To the Parent/Guardian of: ________________________________________ Date: __________________
School Age Program: _____________________________ SAP Staff: ______________________________
Your child had a problem today with:
_____ Listening when an adult was talking
_____ Argumentative with director/staff member
_____ Following instructions from the adult in charge
_____ Verbal conflicts with other students
_____ Interfering with other students during activities
_____ Destroying or not respecting other people’s property
_____ Disrespectful of others in a physical way ________________________________________
_____ Zero Tolerance: ___________________________________________________________________

Director/Staff check list:
_____ Repeated verbal reminders
_____ Conversation with student
_____ Think time given
_____ Think sheet given
_____ Parent called
Action:
_____ Parent conversation
_____ Two day suspension
_____ Asked family to find other after school child care
_____ Other: __________________________________________________________________________
COMMENTS: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Director Signature: _______________________________________

Date____________________

Parent Signature: _________________________________________

Date____________________

Student Signature: ________________________________________ Date___________________
NCR - Original/Student’s Folder
Copy/Parent

E-6
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Latchkey Late Pick Up Policy

All accounts are charged $1 per child for each minute after 6:00 pm

Over five minutes

1st time – late by five minutes or more receives a reminder the program closes at 6:00 pm and
repeated late pick up is a reason for dismissal from the latchkey program.

2nd time – late by five minutes or more receives a copy of their signed E-2. Highlighted is the line
repeated late pick up under the heading: reasons for dismissal. Parent is notified the next time
they are over five minutes late it will be their last week in the latchkey program.

3rd time – late by five minutes or more the parent is notified this is their last week in the latchkey
program.

Under five minutes

1st time – late less than five minutes receives a reminder the program closes at 6:00 pm and
repeated late pick up is a reason for dismissal from the latchkey program.

2nd and 3rd time – late less than five minutes receives a verbal reminder late pick up is reason for
dismissal from the latchkey program.
4th time – late less than five minutes receives a copy of their signed E-2. Highlighted is the line
repeated late pick up under the heading: reasons for dismissal. Parent is notified the next time
they are late it will be their last week in the latchkey program.
5th time – late less than five minutes the parent is notified this is their last week in the latchkey
program.
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Kansas Department of Health and Environment
Bureau of Family Health
Child Care Licensing Program
1000 SW Jackson, Suite 200
Topeka, KS 66612-1274
Phone: (785) 296-1270 Fax (785) 559-4244
Website: www.kdheks.gov/kidsnet
HEALTH HISTORY FOR CHILDREN AND YOUTH ATTENDING SCHOOL AGE PROGRAMS

As required by K.A.R. 28-4-590(d) (1), each operator shall obtain a health history for each child or youth, on a form supplied by the
department or approved by the secretary. Each health history is to be maintained in the child’s or youth’s file on the premises. As
required by K.A.R. 28-4-590(d)(2), each operator shall require that each child or youth attending the program has current immunizations
as specified in K.A.R. 28-1-20 or has an exemption for religious or medical reasons.

Complete one form for each child or youth attending the School Age Program.
Gender
(M or F)

First and Last Name of the Child or Youth

Date of Birth
(MM/DD/YYYY)

First day at this program:
(MM/DD/YYYY)

First and Last Name of the Child’s or Youth’s Mother or Guardian

Mother/Guardian’s Home Street Address

City

Zip Code

Home Phone #
(
)

Mother/Guardian’s Work Place Name & Street Address

City

Zip Code

Work Phone #
(
)

First and Last Name of the Child’s or Youth’s Father or Guardian

Father/Guardian’s Home Street Address

City

Zip Code

Home Phone #
(
)

Father/Guardian’s Work Place Name & Street Address

City

Zip Code

Work Phone #
(
)

Names and ages of other children in the Child or Youth’s Family (Attach additional page if needed.)

Person(s) authorized to pick up the Child or Youth in
case of emergency. Include first and last name and
Street Address. Attach additional page if needed.

City

Zip Code

Phone Number (during
program hours):

City

Zip Code

Phone Number
(
)

1.
2.
3.

First and Last Name of Physician & Street Address

Name of Hospital Preference in case of emergency.

Yes

No

N/A

Complete the following information about medications for this child or youth.
Will this child or youth need to take any nonprescription or prescription medication during their time at the
program?
If yes above, is there signed permission on file?

Circle any of the following conditions or difficulties that affect this child or youth.
Allergies

Frequent sore throats/ colds

Ear Infections or Aches

Heart or Lung Conditions

Skin Problems

Asthma

Headaches

Diabetes

Vision

Speech/Communication

Hearing

Emotion/Behavior

Other: Please describe.

If you circled any of the above conditions, please provide additional information that will help the staff members meet the
child’s or youth’s needs while attending the program. (Attach additional page, if needed.)

Provide additional information about your child or youth that might affect him/her while at the School Age Program
including any special needs, restrictions to activities, major changes at home or special instructions. (Attach additional
page, if needed.

Complete the following information about this child’s or youth’s immunization status.
Yes
No
Did this child or youth attend a public or accredited non-public school in Kansas, Missouri or Oklahoma
the previous year?
If yes, are this child’s or youth’s immunizations current?
If yes to both of these questions, you do NOT need to complete the immunization history below.
If no to either of the above questions, you must complete the immunization history below for this child or
youth or attach a copy of the child’s or youth’s immunization history.
Please give dates in the space below for ALL immunization series completed by this child or youth. Record MM/DD/YYYY.
1
2
3
4
5

Single

DPT, DT*, TD (*DT only if child is allergic to DTP)

/ /

/ /

/ /

/ /

POLIO

/ /

/ /

/ /

/ /

MMR

/ /

/ /

RUBEOLA (MEASLES)

/ /

/ /

MUMPS

/ /

/ /

RUBELLA (GERMAN MEASLES)

/ /

/ /

HIB (Hemophilus Influ. B)

*RECOMMENDED

/ /

/ /

/ /

/ /

HBV (Hepatitis B Vaccine)

*RECOMMENDED

/ /

/ /

/ /

/ /

Dose
Only

VAR (Varicella-Chicken Pox) *RECOMMENDED

/ /

Print the First and Last Name of the Person Completing this Health History form

If the Health History form was completed by a person other than a Parent/Guardian,
who provided you with this information?

Relationship to the
Child/Youth

Date Completed

What is that person’s relationship to
the child/youth?

I attest, under penalty of perjury, that to the best of my knowledge, the information provided on this form is true and correct.
Signature of person completing this form
Date Signed

