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Yêu cầu đăng ký Quân dịch & Đơn xin miễn trừ 
Các chương trình được tài trợ theo WIOA 

(Người đã thành niên, lao động bị mất việc làm, Thanh niên, RR, NEG, khác, v.v.) 

 

Bối cảnh: 
 

Ngày 23 tháng 11 năm 2011, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã ban hành văn bản TEGL 11-11 về Yêu cầu đăng ký quân dịch 

đối với người nộp đơn và người tham gia các chương trình được tài trợ bởi Đạo luật Đầu tư lực lượng lao động, được 

biết tới như là các chương trình được tài trợ theo Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng Lao động (WIOA) kể từ ngày 
1 tháng 7 năm 2015. Văn bản TEGL 11-11 sửa đổi số 2 được giới thiệu và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2012. 

 

TEGL # 11-11 bản sửa đổi số 2 làm rõ việc thực hiện các yêu cầu đăng ký Quân dịch theo Đạo luật Đầu tư Lực lượng 

lao động (WIA) năm 1998 § 189 (h), được hệ thống hóa ở mục 20 CFR 667.250 và Đạo luật nghĩa vụ quân sự (Khoản 
mục 50 U.S.C. 453), được hệ thống hóa ở mục 32 CFR Phần 1605. Hướng dẫn này làm rõ rằng những người được tài 

trợ, những người được tài trợ cấp dưới hoặc các nhà thầu được tài trợ hoặc được ủy quyền bởi Mục I của WIA (WIOA) 

phải đặt ra qui định cho những người tham gia tiềm năng là nam giới từ 26 tuổi trở lên không đăng ký được với Quân 
dịch. Qui định có thể (1) yêu cầu Thư thông báo tình trạng từ một người tham gia tiềm năng trước khi xác định người 

đó có lỗi biết và cố ý không đăng ký; hoặc (2) bắt đầu qui trình để xác định xem việc không đăng ký của người tham 

gia tiềm năng là có biết và cố ý mà không yêu cầu Thư thông báo tình trạng. 
 

Đăng ký Quân dịch là một yêu cầu để xét điều kiện và phải được xử lí trước khi đăng ký tham gia chương trình có liên 

quan. Trong trường hợp nam giới đăng ký tham gia chương trình cho thanh thiếu niên trước sinh nhật 18 tuổi, cần lưu 

hồ sơ rằng cá nhân đó đã đăng ký không quá 30 ngày kể từ sinh nhật thứ 18 của người đó để tiếp tục nhận các dịch vụ 

do WIOA tài trợ. 
 

Biểu mẫu này có hiệu lực ngay lập tức, hãy loại bỏ tất cả các biểu mẫu xin miễn trừ quân dịch trước đó và bắt đầu 

sử dụng biểu mẫu được cập nhật này từ ngày 20/5/2021. 
 

Hướng dẫn dành cho Người điều hành Chương trình WIOA: 
 

1. Trước khi gửi biểu mẫu miễn trừ này, hãy truy cập trang web của Quân dịch để xác minh rằng người nộp đơn 
chưa 
được đăng ký; 

2. Nếu họ chưa đăng ký, trước tiên nhân viên nên yêu cầu người nộp đơn cung cấp bản sao Thư thông báo tình trạng 

(SIL) của họ. Chụp lại một bản sao của SIL và gửi cùng với biểu mẫu miễn trừ này. Nếu người nộp đơn không có 
SIL, họ có thể yêu cầu thông qua trang web của Quân dịch - www.sss.gov 

3. Nhân viên không cần đợi SIL mới nộp mẫu miễn trừ này. Tuy nhiên, cần ghi rõ ngày tháng trong yêu cầu miễn 

trừ. Ngoài ra, sẽ cần cung cấp SIL sau khi mẫu miễn trừ được phê chuẩn. 

4. Nếu người tham gia chưa đăng ký, người nộp đơn phải viết hoặc đánh máy một bản tuyên bố giải thích chi tiết 
lý do tại sao họ đã không đăng ký. Tham khảo Tài Liệu Hướng Dẫn và Tuân Thủ Sử Dụng Miễn Trừ và Đăng Ký 
Quân Vụ của PacMtn và văn bản TEGL 11-11 Sửa Đối số 2 để biết loại thông tin/tài liệu mà người nộp đơn có thể 
cung cấp.  

5. Nhân viên phải hoàn thành và ký vào biểu mẫu này đồng thời gửi các tài liệu bổ sung kèm theo mẫu miễn trừ qua 
email miễn trừ waivers@pacmtn.org 

6. Nhân viên sẽ nhận được một email yêu cầu thêm thông tin hoặc một bản sao có chữ ký văn bản phê duyệt miễn 

trừ với chữ ký của người có thẩm quyền. Thời gian xử lí là 2-3 ngày làm việc. 
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YÊU CẦU MIỄN TRỪ PACMTN CHO ĐĂNG KÝ QUÂN DỊCH 

Đã cập nhật tháng 5/2021 
 

ĐIỀN THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY VÀ KÈM THEO VỚI TÀI LIỆU KHÁC 

 

Ngày:  Khoanh vào: Người lớn hay   DW   hay  Thanh niên hay Khác Quận:     

 

Tên người đăng kí: Ngày sinh:    

 

Ngày nhập cảnh Hoa Kỳ (nếu có):   Số MIS#:  

 

Đính kèm SIL:  Có   Không (nếu không, cho biết ngày yêu cầu SIL :  

 ) 

 

Gửi những giấy tờ sau kèm với mẫu xin miễn trừ đã hoàn thành: 

 

a) Thư thông báo tình trạng (hoặc cho biết ngày tháng thư này được yêu cầu từ Quân Dịch). 

 

b) Bản sao của mọi tài liệu mà người nộp đơn có thể cung cấp để chứng minh tuyên bố của mình. Tham khảo 

Tài Liệu Hướng Dẫn và Tuân Thủ Sử Dụng Miễn Trừ và Đăng Ký Quân Vụ của PacMtn 

 

c) Đơn người đăng kí giải thích chi tiết lý do tại sao người đó không đăng ký được. 

* Xin lưu ý Đơn của người đăng kí chỉ có thể coi là bằng chứng đầy đủ khi không thể cung cấp các tài liệu 

khác hoặc chứng thực của bên thứ ba. 

 

** Nếu vì bất cứ lí do nào người đăng ký làm cho quí vị nghĩ rằng họ cố ý không đăng ký Quân dịch, hãy cung 
cấp một báo cáo dưới dạng tệp đính kèm. 

 

Ví dụ về những giấy tờ người nộp đơn nên hoặc có thể gửi kèm trong Bản tự chứng thực hoặc Tuyên bố của người nộp 
đơn: 

 

Tôi,  , đã được thông báo rằng luật pháp yêu cầu tôi phải đăng ký vào Quân dịch Hoa Kỳ. Tôi đã 

được thông báo rằng tuyên bố của tôi phải được đưa ra một cách tự do và tự nguyện. 

 
Lần đầu tiên tôi biết về nghĩa vụ của mình phải đăng ký Quân dịch của Hoa Kỳ vào –  Ghi ngày     

Trong thời gian tôi ở độ tuổi từ 18 đến 26, tôi không sống ở Hoa Kỳ. 

Trong thời gian tôi ở độ tuổi từ 18 đến 26, tôi đã bị giam giữ 

(Để được miễn trừ hoàn toàn, quí vị phải bị giam liên tục từ 18 đến 26 tuổi.) 

 

Tôi đã không đăng ký Quân dịch vì tôi không biết mình phải đăng ký kể từ khi tôi đủ 18 tuổi đến 26 tuổi. 
 

Nếu tôi biết tôi phải đăng ký với Quân dịch trong thời gian tôi ở độ tuổi từ 18 và 26 tuổi thì tôi đã đăng ký với họ. 

 

  Chữ ký của Nhân viên và Ngày 

 
 

   Chữ kí của Người ủy quyền của PacMtn                                    Chấp thuận            Từ chối            Ngày 


