
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIẤY CHỨNG THỰC NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH KHÁC 

 
Chuyên viên pháp lý, y tế hoặc dịch vụ xã hội điền đầy đủ vào giấy này để chứng thực tư cách pháp lý của một cá nhân là 
“người chăm sóc chính khác” của trẻ nhỏ. Tất cả các thông tin được cung cấp ở đây có thể được xác minh sau khi trẻ đã nhập 
học tại một Trường công lập ở Quận Columbia, Trường bán công lập ở Quận Columbia hoặc trường học khác có cung cấp 
dịch vụ giáo dục từ nguồn kinh phí của Quận Columbia. 

 

“Người chăm sóc chính khác” không phải là cha mẹ hoặc người trông coi hay người giám hộ do tòa chỉ định, là người đang ở 
cùng với trẻ và trực tiếp chăm sóc và hỗ trợ trẻ em có cha mẹ, người trông coi hoặc người giám hộ không có khả năng cung 
cấp sự chăm sóc và hỗ trợ như vậy. Vì mục đích của giấy này, “cha/mẹ không thể chăm sóc và hỗ trợ” con nếu rơi vào một 
trong những điều kiện được mô tả trong các tùy chọn dưới đây. Một người muốn đăng ký nhập học cho học sinh dưới tư cách 
“người chăm sóc chính khác” sẽ cần phải cung cấp giấy tờ, như giấy chứng thực này chẳng hạn, trong đó nêu rõ tư cách của 
họ là “người chăm sóc chính khác”, cũng như giấy tờ chứng minh tình trạng hộ khẩu của mình theo luật định của Quận 
Columbia. 

Tôi,……………………………………..…………………….., đang làm việc tại……………………..……………………………………, ở 
……………………………………………………, và tôi sau đây xác nhận rằng……………………………………………………………, 
ở tại……………………………………………………, là người chăm sóc chính khác của…………………...………………………….., 
ở tại………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Theo đúng như những gì tôi được biết, cha mẹ, người trông coi hoặc giám hộ do tòa chỉ định của trẻ không thể chăm sóc và 
hỗ trợ con mình vì họ (đánh dấu tất cả các mục phù hợp): 

 đã bỏ rơi con  bị giam giữ 

 không ở cùng với trẻ do trốn tránh và/hoặc lạm dụng  đã chết 

 bị ốm nặng  đang thực hiện nghĩa vụ quân sự 

 Lý do khác (vui lòng chỉ 

rõ):……………………………………………………………………………………… 
 

Quan hệ của tôi với …………………………………………….là……………………………………………………………………………. 
                                                              (Tên của trẻ hoặc người chăm sóc)  (Vui lòng ghi rõ) 

  
Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là trung thực đúng như những gì tôi được biết và xin chịu mọi hình phạt 
nếu khai man. 

 
Chữ ký của chuyên viên chứng thực ……………………………………………Ngày tháng……….…………………………………….. 
Tên: ………………………………………………………………Chức danh:…………………………………………………………. 
Tổ chức:…………………………………………………………Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………. 

 
  

Hình phạt khi khai man: 
 

Bất kỳ người nào, kể cả nhân viên của trường công lập hoặc bán công lập ở Quận Columbia, cố ý cung cấp thông tin sai 
sự thật cho nhân viên công ích liên quan đến việc xác minh nơi ở của học sinh sẽ phải chi trả học phí sau này, và một 
khoản tiền phạt không quá 2.000$ hoặc phạt tù không quá 90 ngày, không vừa phạt tiền vừa phạt tù, tuân theo Đạo luật 
về học phí cho người không cư trú của Quận Columbia, được phê duyệt ngày 8 tháng 9 năm 1960 và được sửa đổi bổ 
sung bởi Đạo luật sửa đổi bổ sung về ngăn chặn lừa đảo về nơi cư trú của học sinh tại các trường công lập và bán công 
lập Quận Columiba năm 2012 (Bộ luật Quận Columbia §38-312). Văn phòng giám đốc giáo dục bang có thể chuyển người 
vi phạm tới Văn phòng Tổng chưởng lý. 
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