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Race/Ethnicity Code:

Báo cáo Chủng tộc và Sắc tộc của Sinh viên

Tên sinh viên: ______________________________________________  Ngày iền mẫu ơn: ____________________

Ngày sinh:_________________________________________________  ❏ Nam ❏  Nữ

Người iền mẫu ơn này: ❏ Phụ huynh/Người giám hộ ❏ Sinh viên ❏ Khác: _______________________

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ ã thực thi các tiêu chuẩn mới cho các khu trường học nhằm báo cáo về các chủng tộc và sắc tộc của 
sinh viên. Những câu trả lời của quý vị cho những câu hỏi sau ây sẽ ược bảo mật nghiêm ngặt và các dữ liệu chỉ ược 
sử dụng cho những trường hợp mang tính tổng thể.

1. Con của quý vị có thuộc sắc tộc Tây Ban Nha, Bồ ào Nha, Latin, hoặc Tây Ban Nha không:   ❏  Có  ❏  Không
Bao gồm người Cuba, Mexico, Puerto Rico, Nam hoặc Trung Mỹ, hoặc v n hóa hoặc nguồn gốc Tây Ban Nha khác.

Nếu quý vị trả lời “Có” cho câu hỏi #1, quý vị cũng có thể ánh dấu một hoặc nhiều loại chủng tộc trong câu hỏi #2. Nếu 
quý vị trả lời “Không”, vui lòng ánh dấu một hoặc nhiều loại chủng tộc sau ây.

2. Các loại chủng tộc:

❏ Người Mỹ gốc Ấn hoặc Alaska
Người có nguồn gốc ở Bắc, Trung và Nam Mỹ còn duy trì huyết thống hoặc cộng ồng bộ lạc.

❏ Người Châu Á
Người có nguồn gốc Viễn ông, ông Nam Á hoặc Tiểu lục ịa Ấn Độ chẳng hạn như Cambodia, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Triều Tiên, Malaysia, Pakistan, Philippin, Thái lan, và Việt Nam.

❏ Người Mỹ da en hoặc gốc Phi
Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm chủng tộc da en ở Phi Châu nào.

❏ Người dân ảo Hawai hoặc Thái Bình Dương khác
Người có nguồn gốc dân tộc Hawai, Guam, Samoa, hoặc các ảo thuộc Thái Bình Dương khác.

❏ Người da trắng
Người có nguồn gốc từ các dân tộc Châu Âu, Trung ông, hoặc Bắc Phi.

Vui lòng iền toàn bộ mẫu ơn và gửi lại cho:

Tên: __________________________________________________________ Số iện thoại: _____________________ 

ịa chỉ: _____________________________________ Thành phố:_________ Tiểu bang: ______ Mã vùng: _________
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