Office of Shared Accountability
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850

TỜ KHAI VỀ VIỆC Ở CHUNG NHÀ

LỜI CHỈ DẪN:
Phần I – Cần phải được phụ huynh/giám hộ điền khi cư trú trong tình huống ở chung nhà.
Phần II –Cần phải có chữ ký có thị thực của phụ huynh/giám hộ và người sở hữu hay người đứng thuê nơi cư trú.
PHẦN I
Với tờ khai này, tôi xin cho các trẻ em trong độ tuổi đi học sau đây hiện đang cư trú tại cùng địa chỉ dưới đây được theo học tại
Montgomery County Public Schools
Tên của Phụ Huynh/Giám Hộ
Tên của Phụ Huynh/Giám Hộ
Tên của (các) Học Sinh

Ngày Sanh
/

/

/

/

/

/

Cấp Lớp

Số Nhà và Tên Đường ________________________________________________________________________________________________
Thành Phố __________________________________________________________Tiểu bang

Zip Code

Tôi hiểu rằng (các) học sinh kể trên sẽ được phép theo học tại Montgomery County Public Schools chừng nào mà địa chỉ ghi trên là nơi cư
trú hợp lệ thực sự của (các) học sinh và (các) phụ huynh/giám hộ hợp lệ và rằng bằng chứng về nơi cư trú đã được xuất trình. Nếu có sự
thay đổi về nơi cư trú hợp lệ thực sự thì (các) phụ huynh/giám hộ hợp lệ và chủ nhà có trách nhiệm phải thông báo ngay cho nhà trường.
Tôi hiểu rằng các thông tin mà những người ký tên dưới đây đưa ra là chính xác. Đưa ra những thông tin sai lạc là việc làm gian lận và
sẽ đưa tới hậu quả là (các) học sinh sẽ phải thôi học, và học phí thích hợp sẽ được tính cho mỗi học sinh bị phát hiện là đã theo học bất
hợp pháp tại Montgomery Public Schools.
PHẦN II
Là người sở hữu hay người đứng thuê căn nhà hay căn hộ tại địa chỉ ghi trên, tôi chứng nhận rằng những người có tên ở trên và các
con trong độ tuổi đi học của họ hiện đang cư trú với chúng tôi thực sự chứ không phải chỉ với mục đích được theo học trường công tại
Montgomery County Public Schools và tránh né trả học phí dành cho người ngoài quận. Tôi đồng ý sẽ xuất trình một bản sao của giấy
báo thuế tài sản, hợp đồng thuê nhà hiện nay hay, nếu hợp đồng đã quá một năm, hợp đồng và hóa đơn điện nước hiện nay
Những người ký tên dưới đây xin cam đoan rằng những lời khai này là hoàn toàn chính xác:

Chữ Ký, Chủ Nhà/Người Đứng Thuê Nhà

Tên Viết Bằng Chữ In Hoa

Chữ Ký, Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp

Tên Viết Bằng Chữ In Hoa

-

-

-

-

Điện Thoại

Điện Thoại		

I hereby certify that on this
day of
, 20
, the above subscribers personally appeared before me and
made oath in due form of the law that the foregoing facts are true to the best of their knowledge, information and belief, under
penalty of perjury.
My Commission Expires

/

/

Notary Public

To be Completed by School Personnel
School Name

Date

/

/

Principal/Designee

Phone No.

-

-

Pupil Personnel Worker

Phone No.

-

-
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