
ĐƠN XIN THAM GIA ỦY BAN CỐ VẤN QUY TẮC

Đơn này là đơn xin tham gia Ủy Ban Cố Vấn Quy Tắc (RAC) thông báo cho Ban Giáo Dục Sớm. Để hoàn 
tất hồ sơ đơn xin của quý vị, vui lòng gửi lại đơn này cho văn phòng của Ban, cùng với sơ yếu lý lịch của 
quý vị và bản tường trình ngắn gọn về việc muốn tham gia. Quý vị phải là cư dân Oregon để nộp đơn 
xin trừ khi có ghi chú khác. Vui lòng liên lạc với Remy Watts, Điều Phối Viên Quy Tắc theo số (503) 947-
0674 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.  

Lựa Chọn Gửi Lại Hồ Sơ Đơn Xin: 
Gửi thư: Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer Street NE, Suite 350, Salem, OR 97301 
Email: remy.watts@state.or.us (Tất cả các tài liệu đính kèm dưới dạng PDF) 
Lưu ý: Đơn xin này thuộc Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng và có thể được tiết lộ theo yêu cầu. Thông tin cá 
nhân sẽ được loại bỏ. 

Nộp đơn RAC cho: 

Tên: 

Ký 
tự 
đầu 
tên 
lót: 

Họ: 

Tên thường gọi: Danh xưng: (Ông, 
Bà, Bác Sĩ ) Hậu tố: (Jr, PhD) 

Địa chỉ thường trú: 

Thành 
phố: Quận: Mã bưu 

điện: 

Email: Điện thoại 
nhà: 

Điện thoại di 
động: 

Điện thoại 
làm việc: 

Để hỗ trợ chúng tôi tốt hơn trong việc đáp ứng các mục tiêu hành động khẳng định, chúng tôi sẽ biết ơn việc cung 
cấp thông tin về nhận dạng giới tính và nguồn gốc của quý vị. Thông tin này là tùy chọn và chỉ được sử dụng để thu 
thập dữ liệu. Theo luật tiểu bang và liên bang, thông tin này không được sử dụng để phân biệt đối xử với quý vị. Cảm 
ơn quý vị đã tham gia. 

Nhận dạng giới 
tính: Nữ ☐ Nam ☐ Không thuộc giới 

tính nào ☐ Khác ☐ 

Chủng tộc/dân 
tộc: 

Người Mỹ gốc Châu Phi/Người 
da đen ☐ Người Da Đỏ/Người Alaska Bản Địa ☐ Người Châu

Á ☐ 
Người thuộc chủng tộc da 
trắng/Người da trắng ☐ 

Người Tây Ban 
Nha/La-tinh ☐ Đa chủng tộc/Khác ☐ 

Người Hawaii Bản Địa/Người Đảo Thái 
Bình Dương ☐ 

Khuyết tật: Có ☐         Không ☐ 
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