
     

           
        

  

 
 

 
  

       
        

    

     
 

     

    

   
   

   

  
 

             

    
       

   
     

   

Sở Giáo dục Tiểu bang Maryland/Văn phòng Chăm sóc Trẻ em
Chương trình Học bổng Chăm sóc Trẻ em

CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 

Gửi lại về: 
CCS Central 2 
PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

Lớp học trực tuyến được coi là hoạt động đã được phê duyệt. Để được xem xét, bạn phải cung cấp mô tả về lớp học từ danh mục 
chính thức, cũng như bản tuyên bố tự khai báo cho biết bạn sẽ tham gia lớp học trực tuyến vào ngày và giờ nào. Không bao gồm 
thời gian học tập trong số giờ báo cáo. 

Phần 1 Thông tin chung 
Tên: Họ: 

Ngày sinh (NS): Số điện thoại liên hệ: 

Số An sinh xã hội (SSN) (tùy chọn): 

Phần 2 Chi tiết lớp học trực tuyến 
Tên tổ chức: Trang web của tổ chức: 

Tên các lớp: Mô tả lớp học: 

Hoạt động 
Giờ 

Chủ nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Nếu bạn không có lịch hoạt động tiêu chuẩn, 
nhập tổng số giờ mỗi tuần dành cho hoạt động này: 

Phần 3 Chữ ký 
Bằng việc ký tên, tôi tuyên bố rằng tôi tham dự các lớp học trực tuyến với tổng số giờ mỗi tuần nêu trên. 
Chữ ký Ngày 
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