
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MẪU ĐẾN THĂM NHÀ ĐỂ XÁC MINH NƠI CƯ TRÚ 

 
Tên học sinh:… … … … … … … … … … … … … … … . Tên trường học/LEA:……………………………………………………..….... 

 
Địa chỉ xác minh nhà ở:………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày ghé thăm nhà:……………………………………………Số điện thoại chính tại nơi cư trú.........................................................  

Số người sinh sống trong nhà:........................................................................................................................................................... 

Tên của mọi người trong nhà:  1. ............................................... Quan hệ với học sinh: ............................................................ 
  
                                                       2................................................. Quan hệ với học sinh: ............................................................ 
  
                                                       3................................................. Quan hệ với học sinh: ............................................................ 
 
                                                       4................................................. Quan hệ với học sinh: ............................................................ 
 
Nếu không có quan hệ, vui lòng giải thích: ...................................................................................................................................... 

Chủ thuê chính:................................................................................................................................................................................. 

Đồng chủ thuê:................................................................................................................................................................................ 

Học sinh có ở trong nhà thuê không:........Có  ........Không   Nếu không, tại sao:……………………..………………………. 

Số lượng phòng ngủ: ....................... Số giường/Khu vực ngủ nghỉ:…………………………………………………………………… 
  
Đồ đạc trong tủ quần áo (quần áo, kích thước, v.v…):………………………………………………………………………………. 
 
Có thấy các vật dụng cá nhân của cha mẹ/người chăm sóc chính khác và học sinh không?: ...........Có  ..........Không 

Vui lòng mô tả:................................................................................................................................................................................... 
 
Tôi xác nhận rằng tôi là Hiệu trưởng hoặc người được nhà trường ủy quyền thực hiện cuộc ghé thăm nhà của học sinh có tên 
ở trên. Tôi cam đoan rằng thông tin được cung cấp ở đây là trung thực theo đúng những gì tôi được biết khi ghé thăm nhà 
của học sinh và tôi đã xác minh nơi cư trú của học sinh thông qua đợt thăm nhà này. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Tên in hoa của Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền  Chữ ký của Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền  Ngày tháng 

  
  

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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