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THÔNG CÁO NỘP HỒ SƠ YÊU CẦU 

  

_________________________ / _________________________ 

                                                  Ngày yêu cầu                          Thời gian yêu cầu 

            

THÔNG TIN YÊU CẦU 

 

_________________________________              _______________________________________________ 

Tên                                                                          Địa chỉ (P.O. Box hoặc Street, Apt./Suite, City, State, Zip) 

 

_______________________         _______________________      Phương pháp Liên hệ Ưu tiên _________ 

Điện thoại                                      E-mail 

 

Yêu cầu hồ sơ (vui lòng kiểm tra):       
 

Kiểm tra □ Không phải trả lệ phí cho việc kiểm tra Hồ sơ Công cộng. 

In ra □ THA cung cấp 50 trang đầu tiên mà không phải trả tiền. Đối với mỗi trang 

sau đó, chúng tôi tính phí: 

$ .15 mỗi trang cho bản sao giấy 

$ .10 mỗi trang cho các bản ghi chép được quét vào định dạng điện tử 

 

Nếu tài liệu cần phải được sao chép bởi một nguồn bên ngoài do khối 

lượng, khối lượng công việc hiện tại của nhân viên THA, hoặc bất kỳ lý do 

nào khác, người yêu cầu phải trả số tiền thực tế hoá đơn cho THA bởi nhà 

cung cấp. 

 

In và Gửi □ THA cung cấp 50 trang đầu tiên mà không phải trả tiền. Đối với mỗi trang 

sau đó, chúng tôi tính phí: 

$ .15 mỗi trang cho bản sao giấy 

$ .10 mỗi trang cho các bản ghi chép được quét vào định dạng điện tử 

 

Nếu tài liệu cần phải được sao chép bởi một nguồn bên ngoài do khối 

lượng, khối lượng công việc hiện tại của nhân viên THA, hoặc bất kỳ lý do 

nào khác, người yêu cầu phải trả số tiền thực tế hoá đơn cho THA bởi nhà 

cung cấp. 

 

Người yêu cầu thanh toán chi phí bưu phí và vận chuyển, bao gồm cả chi 

phí của bất kỳ container sử dụng trong vận chuyển. 

 

Điện tử □ THA sẽ sản xuất bản ghi ở định dạng "bản địa" như Word® hoặc PDF 

miễn là hợp lý và khả thi về công nghệ cho THA để làm như vậy. Hồ sơ 

điện tử có yêu cầu làm lại sẽ được chuyển đổi sang dạng PDF. 

Không thu phí đối với hồ sơ gửi qua email cho người yêu cầu. 

 

$ .10 mỗi trang sẽ được tính cho người yêu cầu cho bản ghi chép bằng tay 

được quét thành định dạng điện tử. 
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Gửi thư điện tử □ Người yêu cầu thanh toán cho số lượng đĩa CD / Flash Drive được sử dụng 

và cho bất kỳ chi phí bưu phí và vận chuyển, bao gồm cả chi phí của bất kỳ 

container sử dụng trong vận chuyển. 

 

Vui lòng mô tả hồ sơ hoặc thông tin mà bạn yêu cầu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Người yêu cầu nên biết và khuyên rằng một số điều khoản của RCW 42.17.260 (9) cấm sử dụng một số loại 

thông tin thu được từ các hồ sơ công cộng vì mục đích thương mại. Người yêu cầu cũng nên lưu ý và theo 

hướng này, với mục đích của yêu cầu này, thuật ngữ "mục đích thương mại" có nghĩa là một số thông tin thu 

được từ các hồ sơ công cộng được yêu cầu như danh sách các cá nhân được sử dụng để tạo thuận lợi cho bất 

kỳ hoạt động nào liên quan đến giao tiếp với những người có tên trong Các hồ sơ công cộng với dự đoán của 

việc kiếm lợi nhuận. 

 

 

Chữ ký Người Yêu cầu __________________________________ 

                             

 

FOR THA STAFF USE 

____________________________ 

Date Received 

____________________________ 

By 

____________________________ 

Department 

 


