C o u n t y o f F a i r f a x, V i r g i n i a
Để bảo vệ và làm phong phú thêm chất lượng cuộc sống cho mọi người, khu dân cư và các cộng đồng
đa dạng

Mẫu Yêu Cầu theo Đạo Luật Tự Do Thông Tin của Tiểu Bang Virginia (VFOIA)
Tên:

Ngày:

Tổ chức:

Điện thoại:

Email:

Fax:

Địa chỉ:
Thành Phố:

Tiểu Bang:

Mã ZIP:

Tôi đang yêu cầu các hồ sơ sau (vui lòng ghi càng cụ thể càng tốt):

Vui lòng xác định bất kỳ cơ quan Quận nào sẽ được quyền lưu giữ hồ sơ yêu cầu (nếu biết):

Chi phí:
Đạo Luật VFOIA cho phép một cơ quan công cộng ấn hành các khoản phí hợp lý không vượt quá chi phí thực tế phát sinh
cho việc truy cập, sao chép, cung cấp, hoặc tìm kiếm các hồ sơ được yêu cầu. Quý vị có thể yêu cầu một ước tính trước của
các khoản phí. Nếu chi phí ước tính vượt quá $200, quý vị có thể cần thanh toán trước khi yêu cầu của quý vị được xử lý.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm theo Đạo Luật VFOIA:
Thông tin liên hệ và bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị ghi trên biểu mẫu này có thể bị tiết lộ theo Đạo Luật VFOIA.

Để gửi Yêu cầu theo Đạo Luật VFOIA quý vị, vui lòng gửi email mẫu đơn này đến địa chỉ
FOIA@fairfaxcounty.gov
Tháng 12, năm 2019
Fairfax County cam kết không phân biệt đối xử trên cơ sở tình
trạng khuyết tật trong tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt
động của quận hạt. Sắp xếp hợp lý sẽ được cung cấp theo yêu cầu.
Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến số 703-246-6500 hoặc
703-273-3613 (TTY).

Văn Phòng Công Vụ Fairfax County
(Fairfax County Office of Public Affairs)
Văn Phòng FOIA Toàn Quận
(Countywide FOIA Office)
12000 Government Center Parkway, Suite 551
Fairfax, VA 22035
703-324-7329
www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/foia

