Hội thảo Phụ huynh:
Con em của chúng ta sẽ ra sao?
Thông tin cập nhật từ Tòa án Gia đình về các hoạt động ứng phó với chủng mới của
vi rút corona (COVID-19)
Từ bây giờ cho đến khi có thông báo khác, tất cả các buổi Hội thảo Phụ huynh sẽ được chuyển
sang hình thức học qua thư.
Vui lòng ghi danh vào buổi Hội thảo Phụ huynh theo thủ tục bình thương. Nếu quý vị cần được
miễn phí ghi danh thì hãy gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ parentseminar@kingcounty.gov trước
khi ghi danh.
Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc khi ghi danh. Hãy đảm bảo cung cấp thông tin
chính xác bởi vì các tài liệu hội thảo có thể được gửi đến cho quý vị qua Dịch vụ Bưu chính Hoa
Kỳ hoặc email.
Sau khi xem qua các tài liệu này, quý vị sẽ được yêu cầu gửi email để xác nhận rằng quý vị đã
đọc toàn bộ tài liệu của Hội thảo Phụ huynh. Vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị không gửi email để
xác nhận việc đọc xong các tài liệu hội thảo thì quý vị sẽ không nhận được giấy chứng nhân hoàn
tất hội thảo.
Chúng tôi sẽ phát giấy chứng nhận hoàn tất hội thảo sau khi nhận được email xác nhận từ quý vị.
Một bản sao của giấy chứng nhận này sẽ được gửi cho quý vị qua email để quý vị lưu giữ. Bản
gốc của giấy chứng nhận sẽ được nộp cho Tòa án Thượng thẩm Quận King.
Nếu quý vị có thắc mắc hay quan ngại thì vui lòng gửi email đến parentseminar@kingcounty.gov

Cách ghi danh:
Trên mạng:
Vui lòng truy cập https://kcscparentseminar.eventbrite.com. Quý vị sẽ nhận được hồi âm xác nhận
ngay khi ghi danh trên mạng!
Qua thư:
Gửi email đến Parentseminar@kingcounty.gov để yêu cầu nhận được mẫu đơn ghi danh trên giấy.
Vui lòng lưu ý rằng nếu ghi danh qua thư thì quý vị có thể phải chờ đến hai tuần lễ mới nhận được
hồi âm xác nhận.
Lệ phí Hội thảo Phụ huynh:
Lệ phí của Hội thảo Phụ huynh là 40$/người cộng vơi các khoản phí xử lý. Quý vị có thể phải trả
thêm phụ phí 35$ nếu nộp đơn ghi danh sau ngày hạn được ghi trong lịch trình xét xử. Để biết thông
tin về cách được giảm hay miễn lệ phí này, vui lòng xem phần Hướng dẫn về Quy định Giảm phí.
Nếu quý vị hội đủ điều kiện được miễn trả phí thì vui lòng gửi email
đến Parentseminar@kingcounty.gov và yêu cầu được gửi một mã khuyến mại để sử dụng khi quý vị
ghi danh trên mạng. Nếu quý vị cần biết thêm thông tin về các khoản phí thì vui lòng gọi số (206)
477-2745.
Thông tin bổ sung:
Chỉ dành cho các đơn kiện được nộp sau ngày 1 tháng 1 năm 2011 ở Quận King: Chiếu theo quy
định LFLR 13(c)(2) thì các đương sự bắt buộc phải tham gia buổi hội thảo này trong vòng sáu mươi
(60) ngày kể từ ngày tống đạt đơn kiện. Chiếu theo sắc lệnh 16984 của Quận King, nếu không tham

gia hội thảo trước ngày hạn ghi trong lịch trình xét xử thì quý vị sẽ bị tính phụ phí 35$ vì lý do không
tuân lệnh.
XIN LƯU Ý: Nếu quý vị đã từng tham gia một buổi Hội thảo Phụ huynh “Con em của chúng ta sẽ ra
sao?” trước đây thì việc tham gia một lần nữa được khuyến khích nhưng không bắt buộc. Để lấy
một bản sao của giấy chứng nhận hoàn tất hội thảo, vui lòng liên lạc với Văn phòng Lục sự tại số
206-296-9300.
Nếu có thêm thắc mắc thì hãy liên lạc với điều phối viên hội thảo
tại: ParentSeminar@kingcounty.gov

