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Tên trường:…………………..

MẪU XÁC MINH NƠI CƯ TRÚ TẠI QUẬN COLUMBIA
Hãy tham khảo Hướng dẫn xác minh nơi cư trú khi dùng mẫu này.
Phần A. Xác thực cư trú chung (Nhân viên nhà trường phải điền đầy đủ cho tất cả các học sinh)
Sau đây Tôi xin chứng nhận rằng………..……………………………………., cha mẹ/người giám hộ/người chăm sóc của…………………………………………….,
(Tên cha mẹ, người giám hộ hoặc chăm sóc)

(Họ và tên học sinh)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Địa chỉ cư trú hiện tại ở Quận Columbia)

(Số điện thoại (nếu có))

là người đã ghi danh học sinh tại trường, và đã trình (các) giấy tờ sau làm chứng cho tư cách cư trú tại Quận Columbia của học sinh:
(A) Một trong các mục sau đây:
……..Giấy biên nhận tiền lương, được phát hành trong vòng bốn mươi năm (45) ngày qua, ngay trước khi trường kiểm tra giấy tờ cư trú, chứa tên của người
chăm sóc đã ghi danh học sinh, thể hiện địa chỉ nhà hiện tại ở Quận Columbia của người này, và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của Quận Columbia trong
năm tính thuế hiện tại; hoặc
……..Giấy tờ chính thức về hỗ trợ tài chính từ Chính quyền Quận Columbia và được phát hành cho người chăm sóc đã ghi danh học sinh trong vòng
mười hai (12) tháng qua, ngay trước khi trường kiểm tra giấy tờ cư trú, bao gồm, nhưng không giới hạn, Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Cần giúp đỡ (TANF),
Medicaid, Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe cho Trẻ của bang (SCHIP), hỗ trợ nhà ở và các chương trình khác; hoặc
……..Thông báo về trợ cấp thường niên cho thu nhập an sinh bổ sung được phát hành cho người chăm sóc đã ghi danh học sinh trong vòng mười hai
(12) tháng qua, ngay trước khi trường kiểm tra giấy tờ cư trú, và ghi rõ địa chỉ nhà hiện tại ở Quận Columbia của người này; hoặc
…….. Bản sao Mẫu D40 được chứng nhận bởi Văn phòng Thuế vụ Quận Columbia, có tên của người chăm sóc đã ghi danh học sinh làm bằng chứng nộp
thuế tại Quận Columbia trong năm tính thuế trước; hoặc
……..Lệnh nhập ngũ ghi tên của học sinh, tên của người chăm sóc đã ghi danh học sinh và địa chỉ nhà hiện tại ở Quận Columbia của họ; hoặc
……..Bằng chứng rằng trẻ là người được bảo hộ của Quận Columbia, theo mẫu lệnh của tòa hoặc chứng từ chính thức từ Cơ quan Dịch vụ Trẻ em và Gia
đình, (Khi mục này được sử dụng làm bằng chứng cư trú, không cần chữ ký cho Phần C của mẫu này); hoặc
……..Thư sứ quán, có ngày phát hành sau 1/4 của năm học hiện tại, ghi tên của người chăm sóc đã ghi danh trẻ, một báo cáo thể hiện rằng người chăm sóc
và học sinh sống trên địa phận sứ quán tại Quận Columbia, và có con dấu đại sứ chính thức.
(B) Hoặc, nếu không áp dụng các mục liệt kê bên trên, hai (2) trong số các mục sau. (Địa chỉ và tên trên mỗi mục bên dưới phải giống nhau);
……..Giấy đăng ký phương tiện cơ giới tại Quận Columbia chưa hết hạn, ghi tên của người chăm sóc đã ghi danh trẻ và địa chỉ nhà hiện tại ở Quận
Columbia của người đó;
……..Thỏa thuận thuê hoặc cho thuê chưa hết hạn kèm biên nhận thanh toán hoặc séc thanh toán tiền thuê đã hủy cho khoảng thời gian trong vòng hai
(2) tháng ngay trước khi trường kiểm tra giấy tờ cư trú, đề địa chỉ hiện tại ở Quận Columbia nơi mà học sinh cư trú thực tế;
……..Giấy phép của người vận hành phương tiện cơ giới tại Quận Columbia chưa hết hạn hoặc giấy tờ xác minh không phải người lái xe được phát hành
chính thức bởi chính quyền đứng tên người chăm sóc đã ghi danh trẻ và ghi địa chỉ nhà hiện tại ở Quận Columbia của người này; hoặc
…….. Một hóa đơn tiện ích (chỉ dùng hóa đơn gas, điện và nước) liệt kê tên của người đã ghi danh trẻ, địa chỉ nhà hiện tại của người đó ở Quận
Columbia kèm theo biên lai thanh toán hoặc séc thanh toán hóa đơn đã hủy. Biên lai thanh toán hoặc séc thanh toán đã hủy phải trong khoảng thời gian
hai (2) tháng ngay trước khi trường kiểm tra giấy tờ cư trú.
(C) Hoặc không mục nào trong số các mục liệt kê trên nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
……..Có bằng chứng rằng học sinh vô gia cư và chương trình hợp tác vô gia cư của trường đã cung cấp tài liệu giới thiệu người vô gia cư phù hợp cho
OSSE. (Khi lựa chọn này được sử dụng làm bằng chứng cư trú, không cần chữ ký cho Phần C của mẫu này)
……..Người ghi danh học sinh đã đồng ý cho phép đến thăm nhà. Việc đến thăm đã kết thúc và Mẫu đến thăm nhà để xác minh nơi cư trú và Mẫu chấp
thuận cho thăm nhà đã được điền để xác minh tình trạng cư trú.
Tôi chứng nhận rằng tôi đã trực tiếp kiểm tra tất cả giấy tờ được xuất trình và khẳng định rằng thông tin nói trên là trung thực theo đúng hiểu biết,
thông tin và niềm tin tốt nhất của tôi, tôi xin chịu mọi hình phạt nếu khai man. Tôi cũng khẳng định rằng tất cả giấy tờ chứng minh cho mẫu này sẽ
được giữ lại bởi nhà trường và được trình lên OSSE, kiểm tra viên bên ngoài và các cơ quan khác bao gồm nhưng không giới hạn Văn phòng Tổng
Thanh tra Quận Columbia, Văn phòng Tổng chưởng Lý Quận Columbia, v.v... khi có yêu cầu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Chữ ký của nhân viên nhà trường

Ngày tháng
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Phần B. Xác thực Người chăm sóc chính khác (phải được điền đầy đủ bởi cán bộ nhà trường CHỈ khi người chăm sóc
chính của học sinh không phải là cha mẹ hoặc người trông coi hoặc người giám hộ do tòa chỉ định)
"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. Người chăm sóc chính
khác phải chứng minh cư trú ở Quận Columbia như yêu cầu ở Phần A bên cạnh việc chứng minh tư cách là “người chăm sóc chính khác” của mình.
Sau đây tôi xin chứng nhận rằng người chăm sóc có tên ở Phần A của mẫu này đã trình một (1) trong các tài liệu sau đây làm bằng chứng cho tư
cách là „người chăm sóc chính khác“ của mình:
…….. Hồ sơ từ năm học trước cho thấy rằng học sinh đang được chăm sóc bởi một người chăm sóc, bao gồm, nhưng không giới hạn, thẻ báo cáo có chữ
ký;
…….. Hồ sơ miễn dịch hoặc hồ sơ y tế được cấp trong vòng mười hai (12) tháng qua, ngay trước khi trường kiểm tra giấy tờ cư trú, cho thấy rằng học sinh
đang được chăm sóc bởi một người chăm sóc;
…….. Tài liệu chính thức từ chính phủ liên bang hoặc Chính quyền Quận Columbia có ngày phát hành trong vòng mười hai (12) tháng qua, ngay trước
khi trường kiểm tra giấy tờ cư trú, cho thấy rằng người chăm sóc đã nhận trợ cấp công hoặc trợ cấp y tế nhân danh học sinh, bao gồm, nhưng không giới hạn,
Thông báo Trợ cấp Thường niên cho Thu nhập An sinh Bổ sung hoặc thông báo xác nhận thu nhập TANF hoặc thư phê duyệt chứng nhận lại,
…….. Một mẫu Cam đoan của Người chăm sóc chính khác đã được điền đầy đủ và ký (cấp bởi OSSE), cho thấy rằng người này là người chăm sóc chính
khác của học sinh; hoặc
…….. Mẫu Chứng thực dành cho Người chăm sóc chính khác (được cấp bởi OSSE) đã được điền đầy và được ký bởi một chuyên gia pháp lý, y tế hoặc
dịch vụ xã hội chứng thực tư cách của người chăm sóc đối với học sinh và được cấp trong vòng (12) tháng qua, ngay trước khi trường kiểm tra giấy tờ cư trú.
Tôi chứng nhận rằng tôi đã trực tiếp kiểm tra tất cả giấy tờ được xuất trình và khẳng định rằng thông tin nói trên là trung thực theo đúng hiểu biết, thông tin và
niềm tin tốt nhất của tôi, tôi xin chịu mọi hình phạt nếu khai man. Tôi cũng khẳng định rằng tất cả giấy tờ chứng minh cho mẫu này sẽ được giữ lại bởi nhà
trường và được trình lên OSSE, kiểm tra viên bên ngoài và các cơ quan khác bao gồm nhưng không giới hạn Văn phòng Tổng Thanh tra Quận Columbia, Văn
phòng Tổng chưởng Lý Quận Columbia, v.v... khi có yêu cầu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Chữ ký của nhân viên nhà trường)

(Ngày tháng)

Phần C. Bản khai có tuyên thệ về tư cách cư trú ở Quận Columbia của Cha mẹ/Người giám hộ/Người chăm sóc hoặc
Học sinh đã trưởng thành
Tên đầy đủ của học sinh: ……………………………………………………………………………………….…………Sau đây tôi xin khẳng định rằng tôi là (chọn một):
Cha mẹ/người giám hộ/người chăm sóc của học sinh nêu trên
Học sinh có tên ở trên (ít nhất 18 tuổi hoặc là thiếu niên được thoát quyền)
Tôi xin khẳng định rằng tôi cư trú tại......................................................................................................................................................................................(Địa chỉ).
Tôi hiểu rằng việc ghi danh học sinh có tên nêu trên tại các trường công lập hoặc trường bán công ở Quận Columbia, hoặc trường học khác có cung cấp dịch
vụ giáo dục từ nguồn kinh phí của Quận Columbia, được dựa trên cơ sở xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cư trú tại Quận Columbia của tôi, bao gồm bản
khai có tuyên thệ về tư cách cư trú tại DC này và việc đệ trình giấy tờ xác nhận tư cách cư trú của tôi. Nếu bản khai có tuyên thệ là sai, tôi hiểu rằng tôi phải
chịu trách nhiệm nộp học phí cho học sinh, và rằng học sinh có thể bị rút khỏi nhà trường nếu việc nộp đầy đủ học phí không được thực hiện. Ngoài ra, tôi hiểu
rằng, theo Bộ luật của Quận Columbia §38-312, bất kỳ cố ý cung cấp thông tin sai sự thật cho nhân viên công ích liên quan tới việc xác minh nơi cư trú của
học sinh sẽ phải nộp phạt không quá 2.000 USD hoặc bị giam giữ không quá 90 ngày, nhưng không áp dụng cả phạt tiền và giam giữ. Bằng mẫu này tôi xin từ
bỏ các quyền của mình về tính bảo mật của thông tin liên quan tới tư cách cư trú của tôi và hiểu rằng Quận Columbia sẽ sử dụng bất kỳ biện pháp luật định
nào mà họ sẵn có để xác thực tư cách cư trú của tôi. Tôi cũng đồng ý sẽ thông báo cho nhà trường về bất kỳ thay đổi nào về tư cách cư trú của tôi hoặc của
học sinh trong vòng ba (3) ngày học ở trường về sự thay đổi đó.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Tên in hoa của Cha mẹ/Người giám hộ/Người chăm sóc hoặc Học sinh đã trưởng thành)

(Số điện thoại)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Chữ ký của Cha mẹ/Người giám hộ/Người chăm sóc hoặc Học sinh đã trưởng thành)

(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.

