Mẫu Chấp Thuận Đến Thăm Nhà & Xác Thực Thông Tin – Năm Học 2022-2023
Sử dụng biểu mẫu này để chấp thuận cho phép cán bộ nhà trường xác minh tình trạng cư trú tại DC bằng cách đến
thăm nơi cư trú của quý vị. Hoàn tất một biểu mẫu điền đầy đủ thông tin cho mỗi học sinh ghi danh vào trường công lập
hoặc trường bán công của DC.

Bước Một: Cung cấp thông tin về gia đình quý vị.
Tên của Học Sinh:

Họ của Học Sinh:

Ngày Sinh:

Người Ghi Danh:
Tôi là:

 phụ huynh/người giám hộ/người bảo hộ của học
sinh
 học sinh trưởng thành

 Người Chăm Sóc Chính Khác (OPC) của học sinh và đã hoàn thành Biểu Mẫu OPC
 phụ huynh chưa thành niên và đã hoàn thành bản khai có tuyên thệ

Địa chỉ của người ghi danh:

Thành phố:

Email:

Điện thoại:

Tiểu bang:

Mã ZIP:

Bước Hai: Chấp thuận cho phép cán bộ nhà trường đến thăm nhà.
Bằng văn bản này, tôi chấp thuận cho phép cán bộ nhà trường đến thăm nhà với mục đích xác minh tình trạng cư trú tại DC của tôi. Những thông tin
cá nhân có thể được thu thập liên quan đến chuyến thăm này sẽ được lưu lại trong hồ sơ chính thức của học sinh và sẽ không được chuyển hoặc tiết
lộ ra bên ngoài nhà trường, cơ quan giáo dục địa phương hoặc cơ quan giáo dục tiểu bang, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu tiết lộ hoặc căn cứ theo
yêu cầu xác minh tình trạng cư trú của tôi tại DC. Những thông tin này sẽ được sử dụng với mục đích xác minh tình trạng cư trú tại DC của phụ huynh,
người giám hộ hay người chăm sóc chính khác của học sinh, hoặc của chính học sinh trưởng thành.

Chữ Ký của Người Ghi Danh Cho Học Sinh: ___________________________________________

Ngày: __________________

PHẦN CHỈ DÀNH CHO CÁN BỘ NHÀ TRƯỜNG Những thông tin sau đã được xác minh thông qua chuyến đến thăm nhà do cán bộ nhà trường thực
hiện.
Bước

Ngày Đến Thăm Nhà (tháng/ngày/năm):

❑ Trực tiếp
❑ Từ xa

1
Tên của những người cư trú trong nhà:

Mối quan hệ với học sinh:

Người Đứng Tên Chính Trong Hợp Đồng Thuê Nhà/Vay Tiền
Mua Nhà:

Học sinh có tên trong hợp đồng thuê nhà
không?
Nếu không, hãy giải thích:

Bước

2
Bước

3
Bước

4
Bước

5

❑ Có
❑ Không

_____________________________
Có bằng chứng cho thấy người ghi danh cư trú tại địa chỉ cư trú đó không?
Mô tả:

❑ Có
❑ Không

Nếu người ghi danh là Người chăm sóc chính khác, có bằng chứng cho thấy học sinh sống tại nơi cư trú
không?
Mô tả:

❑ Có
❑ Không

Chỉ đánh dấu một lựa chọn:
Bước

6

❑
❑
❑
❑

Tôi đã xác nhận tình trạng cư trú tại DC của người ghi danh bằng cách tiến hành đến thăm nhà.
Tôi đã xác nhận tình trạng cư trú tại DC của người ghi danh và học sinh bằng cách tiến hành đến thăm nhà (Chỉ OPC).
Tôi không thể xác nhận tình trạng cư trú tại DC của người ghi danh bằng cách tiến hành đến thăm nhà.
Tôi không thể xác nhận tình trạng cư trú tại DC của người ghi danh và học sinh bằng cách tiến hành đến thăm nhà
(Chỉ OPC).

Tôi xác nhận rằng tôi là cán bộ nhà trường được trường có tên bên trên ủy quyền để tiến hành đến thăm nhà học sinh có tên nêu trên. Tôi chứng thực rằng những
thông tin được cung cấp ở đây là đúng với hiểu biết tốt nhất của tôi dựa trên chuyến thăm nhà mà tôi đã thực hiện.

Tên của Cán Bộ Nhà Trường (viết in hoa): ____________________ Chữ Ký:________________________________
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Hướng Dẫn dành cho Cán Bộ Nhà Trường tiến hành đến thăm nhà
Lý do tiến hành đến thăm nhà:

Các mục cần xác nhận:

HOẶC

❑ Phụ huynh, người giám hộ, người bảo hộ có quyền bảo hộ
Xác minh tình trạng cư trú của phụ huynh, người giám
hộ, người bảo hộ

cho học sinh
Phụ huynh, người giám hộ, người bảo hộ cư trú tại địa chỉ cư
trú này

❑

Xác minh về Người Chăm Sóc Chính Khác (Other
Primary Caregiver, OPC)

❑ Bằng chứng cho thấy OPC cư trú tại địa chỉ cư trú này
❑ Bằng chứng cho thấy học sinh cư trú tại địa chỉ cư trú này

Các mục có thể cần phải để ý khi xác nhận địa chỉ cư trú
Có thể sử dụng các mục sau để xác nhận người ghi danh cho học sinh và/hoặc học sinh cư trú tại địa chỉ cư trú này. Đây không phải là
danh sách đầy đủ.
• Vật dụng/sản phẩm vệ sinh cá nhân
• Đồ dùng cá nhân như quần áo, giầy dép hoặc đồ thường được mặc hay mang theo
• Chỗ ngủ
• Bài tập của học sinh
• Ảnh cá nhân
• Thư từ
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