Xác Định Nơi Cư Trú và Tình Trạng Học Phí

MCPS Form 335-73
Tháng Giêng, 2016

Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Học Sinh
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS • Rockville, Maryland 20850

Chỉ dẫn: Người có trách nhiệm cho em học sinh hay học sinh đủ điều kiện hoàn tất Phần I và II, và nạp với các tài liệu cho giám đốc về
cư trú và học phí, Department of Student Services. Xin xem MCPS Regulation JED-RA: Nơi Cư Trú và Học Phí.
PHẦN I: Chi Tiết về Học Sinh

Học Sinh ID #

Học Sinh_ _________________________________________________________________ Ngày Sinh

/

/

Tuổi

Chủng Tộc Học Sinh______________________________________ Dân Tộc_ ___________________________________________
Trường mà em học sinh sẽ đi học___________________________ Lớp
Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt □ Có □ Không 504 □ Có □ Không
Người có trách nhiệm với học sinh_____________________________________________Sự liên hệ _________________________
Họ

Tên

Tên Lót

Địa chỉ tại Quận Montgomery nơi em học sinh cư ngụ _ _____________________________________________________________
Số Nhà và Đường

Điện Thoại: Nhà

-

-

Sở

-

Thành Phố

-

Tiểu Bang

Cell

-

ZIP Code

-

Chuyển từ: Quận________________________________________________________ Tiểu bang Quốc gia_ __________________
-

Tên Của Trường Học Cuối Cùng_ ____________________________________ Điện thoại trường

-

PHẦN II: Lý Do Nạp Đơn (ghi một)
Chứng cớ việc cư trú phải nạp với tất cả các đơn. Thí Dụ của Các Tài Liệu Chứng Minh: Giấy thuế thổ trạch của quận Montgomery (Montgomery
County Property Tax Bill) hay hợp đồng thuê nhà và hóa đơn điện, nước. Đồng thời nạp hóa đơn tiền điện nước với tên và địa chỉ.
□ Học sinh hiện sống tại Quận Montgomery không cha mẹ/giám hộ và yêu cầu được miễn học phí. Nạp chứng cớ việc cư trú của người
mà em học sinh sống chung; một giải thích lý do yêu cầu (có chứng thực); và một lá thơ giải thích sự thỏa thuận của phụ huynh/giám hộ (có
chứng thực). Đồng thời nạp tài liệu của cơn khủng hoảng để biện minh việc xin miễn học phí. (Không ghi danh học sinh cho đến khi được School
Counseling, Residency and International Admissions (SCRIA) chấp thuận.)
Phụ huynh không có quyền canh giữ em học sinh. Nạp thơ thỏa thuận từ phụ huynh/giám hộ có quyền canh giữ em học sinh, giấy khai sanh
từ cả hai phụ huynh/giám hộ, chứng cớ việc cư trú của phụ huynh/giám hộ không có quyền canh giữ em học sinh.
□ Học sinh là 18 tuổi hay lớn hơn, (Học Sinh đủ Điều Kiện), hay một em vị thành niên tự do, và tự lực. Nạp chứng cớ của việc làm hiện tại (tất
cả các lá thơ từ các chủ nhân phải được thị thực), nơi cư trú, và chứng cớ tuổi. (Không ghi danh học sinh cho đến khi được SCRIA chấp thuận.)
□ Học sinh đang sống với phụ huynh/giám hộ và đang đợi hoàn tất/sống tại nhà cố định trong vòng 60 ngày. Nạp giao kèo mua nhà, hay giấy tờ
định cư, hay giấy thuê nhà. (Không ghi danh học sinh cho đến khi được SCRIA chấp thuận.)
Địa chỉ hiện tại
□ Học sinh được một cơ quan dịch vụ xã hội hay vị thành niên xếp sống tại Quận Montgomery (như cha mẹ nuôi, nhà nhóm đoàn thể
(Nạp chứng cớ sự cư trú của giám hộ, lệnh xếp đặt, và nếu cơ quan ở ngoài tiểu bang, cũng nạp giấy cho phép trả học phí.
(Không ghi danh học sinh cho đến khi được SCRIA chấp thuận.)
Tên cơ quan

Người Liên Lạc ___________________________

Số điện thoại
Nhận biết tiểu bang nếu ngoài tiểu bang Maryland (tài liệu kèm theo)
□ Chứng nhận việc cư trú
Tôi chứng nhận là tôi sẽ có trách nhiệm với em học sinh và thông tin trên đơn đăng ký này và bất cớ giấy tờ nào kèm theo là chính xác,
trọn vẹn, và xác thực nhất với kiến thức của tôi. Tôi cũng hiểu là nếu thông tin không xác thực hay yêu cầu xin miễn học phí không được chấp
thuận, tôi có trách nhiệm cho học phí và/điều chỉnh học phí sau đó cho bất cứ thời gian nào mà em học sinh không phải là dân cư trú, trừ khi em
đã được xếp đặt bởi một cơ quan dịch vụ xã hội hay dịch vụ thành niên.
Chữ ký, Phụ huynh/Giám hộ hay Học sinh đủ tiêu chuẩn

/

Ngày

/

PART III: To be completed by Director, SCRIA

□ Student is a Montgomery County resident and is eligible for Comments:
enrollment. Documentation is attached.

□ Student is approved for enrollment without tuition. Student is in

crisis or has been placed by a Maryland social services agency and
is considered to be a resident for the current school year only.

□ Student is a nonresident and tuition is waived for
days.
□ Student is a nonresident and required to pay tuition.
□ Student is a nonresident and a non-Maryland social services
agency is required to pay tuition.

Chữ ký, Giám đốc, SCRIA

/

Ngày

/

