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GIẤY KÝ NHẬN CÁC BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP 

 
Tôi, là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của         ____, 
một đứa trẻ hiện đang được trông giữ tại hoặc mới ghi danh vào trung tâm/tư gia nhận giữ trẻ mang tên  
         , xin xác nhận rằng tôi đã nhận được các 
thông tin sau đây theo quy định của Điều 1596.8595 và Điều 1596.8895, Bộ Luật về Sức Khỏe và An Toàn. 
 
 Bản sao của bất kỳ báo cáo nào chứng minh việc cơ sở này đã bị cảnh cáo sửa sai Loại A; sửa sai Loại A 

chỉ các khiếm khuyết mà, nếu không được sửa lại, có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe, sự an 
toàn hay các quyền cá nhân của những đứa trẻ được trông giữ. Điều này bao gồm những lần đến kiểm 
tra cơ sở và các khiếu nại được điều tra và chứng minh là có thật. 

 
(Các) báo cáo cấp cho phụ huynh được đề (những) ngày:        

 
 Bản sao của các văn bản liên quan đến các cuộc họp giữa đại diện ban quản lý của cơ quan cấp phép địa 

phương và người đứng tên trên giấy phép của trung tâm/tư gia nhận giữ trẻ này để bàn luận việc người 
đó không chấp hành quy định. 

 
Văn bản cấp cho phụ huynh được đề ngày:          

 
 Bản sao của Mẫu Tóm Tắt Lời Tố Cáo nêu rõ ý định của Sở Xã Hội thu hồi giấy phép của trung tâm/tư gia 

nhận giữ trẻ này trừ phi lời tố cáo được bác bỏ hay giải quyết thông qua một buổi điều giải hành chính 
hoặc một thỏa thuận giữa hai bên. 

 
Văn bản cấp cho phụ huynh được đề ngày:          

 
 Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của một đứa trẻ mới được ghi danh vào trung tâm/tư 

gia nhận giữ trẻ này, tôi đã được cung cấp tất cả những văn bản nêu trên mà người được cấp phép nhận 
được trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi con tôi ghi danh.  

 
Tôi xin xác nhận rằng tôi đã nhận các văn bản nêu trên bằng cách ký tên dưới đây.  
 
 
PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP:        NGÀY NHẬN CÁC VĂN BẢN: 
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