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HƯỚNG DẪN VỀ XÁC MINH CƯ NGỤ 

 
DANH SÁCH CÁC CHỨNG TỪ XÁC MINH CƯ NGỤ ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

Tất cả các chứng từ phải là bản chánh và CHƯA HẾT HẠN 

 
• Hàng năm phụ huynh/giám hộ được yêu cầu phải nộp xác minh cư ngụ trong DC khi đến ghi tên học cho 

con em.    
• Phụ huynh/giám hộ có thể trình một chứng từ trong Danh sách A hoặc hai chứng từ trong Danh sách B 

để xác minh là cư dân của DC. 
• Phụ huynh/giám hộ phải mang đến các chứng từ bản chánh cho nhân viên trường học, và các chứng từ 

này phải có tên của phụ huynh/giám hộ đến ghi tên học cho con em.  Theo luật của DC, nhà trường bắt 
buộc phải sao chụp lại các chứng từ cho mục đích kiểm tra sổ sách

• Phụ huynh/Giám hộ cũng phải điền vào Đơn Xác Minh Cư Ngụ trong Quận DC hàng năm khi đến ghi tên 
học cho con em.  Đơn này phải được ký bởi cùng phụ huynh/giám hộ có tên trong các chứng từ cư ngụ. 

.   

 
Danh Sách A 

 
Một

 

 trong những chứng từ sau đây phải có tên và địa 
chỉ của phụ huynh/giám hộ đến ghi tên cho con em.  

Danh Sách B 
 

Hai trong những chứng từ sau đây phải có tên và địa 
chỉ của phụ huynh/giám hộ đến ghi tên cho con em.  
Tên và địa chỉ phải giống nhau trong cả hai
 

 chứng từ: 

Một phiếu lương trong vòng 45 ngày, trước ngày 
trường học duyệt xét lại các chứng từ cư ngụ, cho 
thấy có địa chỉ DC và

 

 có trừ thuế của DC.   
 

Giấy đăng ký xe hơi của DC chưa hết hạn 
 Giấy thông báo về Lợi tức An sinh Xã hội (SSI) hàng 

năm. 
Thư Xác minh và Giấy Cư Ngụ trong Khu Gia Binh; 
hoặc Giấy Tường Trình DEERS. 

 
Bằng lái xe DC chưa hết hạn, hoặc thẻ căn cước  

cấp cho người không lái xe. 
 

Một thư của Tòa Đại Sứ cho biết đang ở nhà do toà 
đại sứ bảo trợ trong DC, có đóng dấu của Tòa Đại 
sứ.  
Chứng từ nhận trợ cấp tài chánh của Chính 
Quyền DC còn hiệu lực, bao gồm chương trình 
TANF, trợ giúp y tế (medicaid), SCHIP, SSI, trợ giúp 
nhà cửa và các chương trình khác của Chính quyền 
DC. 

 
 

Hợp đồng thuê mướn nhà chưa hết hạn với  
biên nhận đã trả tiền nhà trong vòng 2 tháng, trước 
ngày trường học duyệt xét lại các chứng từ cư ngụ. 

 
 

Bản sao của mẫu thuế D-40 có chứng nhận do Sở 
Thuế vụ và Lợi tức DC cấp (DC Office of Tax & 
Revenue form) 
Chứng minh đứa trẻ thuộc quyền giám hộ của Quận 
DC, dưới hình thức pháp lệnh của Toà án hoặc thông 
báo của Cơ Quan Dịch vụ Gia đình và Trẻ em DC 
(DC Child and Family Services Agency) 
 

 
Hóa đơn tiện ích (chỉ nhận hóa đơn gaz, điện và 

nước) với biên nhận đã trả tiền trong vòng 60 ngày 
trường học duyệt xét lại các chứng từ cư ngụ. 

 

 
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần hướng dẫn thêm, xin vui lòng gọi cho Đội Ghi Tên Học Sinh 

(Enrollment Team)tại enroll@dc.gov hoặc gọi số 202-478-5738. 

Residency Verification Guidelines (Vietnamese) 
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