
Nếu bạn có lý do để tin rằng một công dân 
không có hộ khẩu thường trú tại Quận đang 
được nhận giáo dục công lập miễn phí, vui lòng 
báo cáo sự việc này ngay lập tức cho:

Theo luật của Quận Columbia, Văn phòng Giám đốc giáo dục 
Bang phải đảm bảo rằng tất cả cáo buộc về gian lận hộ khẩu 
phải được điều tra đầy đủ. 

Tên và lớp của học sinh

Mô tả về học sinh

Tên trường

Tên bố mẹ

Địa chỉ được dùng để xác 
minh hộ khẩu thường trú*

Địa chỉ ngoài Bang *

Thông tin về phương tiện 
của bố mẹ

Tại sao bạn tin là học sinh 
này có thể không phải cư 
dân thường trú của Quận?

Vui lòng chuẩn bị cung cấp nhiều thông tin nhất trong  
số sau đây:

202.719.6500 
osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency

Gian lận hộ khẩu trong sinh viên
Đường dây nóng

Văn phòng giám đốc giáo dục Quận Columbia

Hình phạt cho cung cấp sai thông tin hộ khẩu:

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 sử a 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.

Tất cả tin báo được bảo mật và thông tin có 
thể được cung cấp nặc danh!
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