
Sacramento City Unified School District 
BẢN KHAI ĐỊA CHỈ 

Dành cho các học sinh có địa chỉ chính thức/thường trú không có giấy xác nhận địa chỉ theo yêu cầu 
 
PHẦN 1:  Phụ huynh/Người giám hộ hay học sinh Trưởng Thành – Hoàn tất mục A, B, & C và nộp cùng với các 
giấy tờ được yêu cầu. 
 
  

A. Tôi, (viết họ tên) __________________________________________  Ngày sinh ______________ 
 

là:  đánh dấu vào một)     Phụ huynh/người giámhộ     *Không phải là người giám hộ hợp pháp      Học sinh đang muốn ghi danh 
 

     * Không phải là người giám hộ hợp pháp phải nộp một giấy ‘khai về quyền của người chăm sóc’ kèm theo tài liệu này.  Hỏi 
nhân viên Học Khu để biết thông tin. 
 

        Phụ huynh/Người giám hộ/Người chăm sóc:  Liệt kê tất cả các trẻ mà quí vị muốn ghi danh và liệt kê tất cả các 
trẻ khác ở độ tuổi đi học,  
ngay cả nếu các em theo học một học khu khác. XIN VIẾT RÕ RÀNG 
 

         Tên _______________ Họ _________________  Ngày sinh ____-___-___  Trường hiện tại_____________ 
         Tên _______________ Họ _________________  Ngày sinh ____-___-___  Trường hiện tại_____________                   
         Tên _______________ Họ _________________  Ngày sinh ____-___-___  Trường hiện tại_____________ 
         Tên _______________ Họ _________________  Ngày sinh ____-___-___  Trường hiện tại_____________ 
         Tên _______________ Họ _________________  Ngày sinh ____-___-___  Trường hiện tại_____________ 
B. Tôi có một địa chỉ chính thức/thường trú cố định, thường xuyên, và thích hợp.  Địa chỉ là:  
 

Địa chỉ:   ____________________________ # _____ Thành phố______________ Ngày vào ở _____-_____-_____ 
 
 

        Đây là loại hình cư ngụ nào? Đánh dấu vào một ô bên dưới. Nộp giấy tờ được yêu cầu theo Bản Khai này. 
 
 

                Chia	xẻ	nhà,	thuê	phòng,	phòng	trọ,	hay	tı̀nh	huo6 ng	tương	tự  
                 Giấy tờ:  Phần 2 được Chủ nhà/ Người quản lý/Người thuê hợp pháp của địa chỉ ở trên điền. 
 

                 Cư	trú	ở	khách	sạn:  Cư ngụ dài hạn do lựa chọn, tiện nghi, hay là một nhân viên sống trong khách sạn   
                 Giấy tờ: Biên nhận: Tên khách sạn, địa chỉ, điện thoại, tên quí vị, ngày ở, & và số phòng 
 

                Loại hình cư trú thường xuyên/ chính khác (mô tả)  ___________________________________________ 
                 Giấy tờ:  Phần 2 được điền bởi Chủ nhà/ Người quản lý/Người thuê hợp pháp của địa chỉ ở trên. 
 
C. Tôi tuyên bố, chịu hình phạt về tội khai man theo luật của Cali, rằng tất cả thông tin trong mẫu này là đúng sự 

thật.  Tôi hiểu rằng việc giả mạo nơi cư trú để ghi danh & theo học là bất hợp pháp và sẽ bị gạch tên ghi danh.  
Nhân viên học khu có thể liên lạc Chủ nhà/Người quản lý/Người Thuê Hợp Pháp hoặc viếng thăm địa chỉ để xác 
nhận việc chúng tôi đang sống tại địa chỉ ở trên. 

 

   Chữ ký _______________________ điện thoại ___________________ Email _________________________ Ngày ___-___-___ 
 
 

 

 

PHẦN 2:   Được Chủ nhà, Người quản lý, hay người thuê hợp pháp điền (nếu được yêu cầu ở trên) 
 

Tôi tuyên bố, chịu hình phạt về tội khai man theo luật của Cali, rằng các cá nhân được liệt kê ở trên cư ngụ tại địa chỉ 
được chỉ ra trong Phần 1-B, và tôi là Chủ nhà, Người quản lý, Người thuê hợp pháp của địa chỉ đó.  Tôi hiểu rằng việc 
giả mạo nơi cư ngụ để ghi danh và theo học là bất hợp pháp.  Tôi có thể được liên lạc để xác nhận thông tin này. 
 

Các giấy tờ được yêu cầu:  Tôi đính kèm hai (2) giấy tờ mang tên tôi: 1)  Bản sao ID có hình VÀ   
     2)  Một giấy tờ bên dưới, mang tên tôi ở địa chỉ trong Phần 1, và có ngày trong vòng 30 ngày. 
 

          Hoá đơn SMUD,PGE, hay Nước                 Cùi lương                                  Thư của chính phủ có tiêu đề thư chính thức 
          Biên nhận tiền thuê hằng tháng                Hoá đơn thuế tài sản              Giấy tờ cầm cố nhà (Mortgate statement) 
          Chỉ giấy đăng ký cử tri hiện tại (chúng tôi không thể chấp nhận giấy Hướng Dẫn Cử Tri Bỏ Phiếu hay Phiếu bầu) 
          Hợp đồng thuê nhà có thông tin & chữ ký của chủ nhà (Nếu hợp đồng thuê quá một (1) năm HAY thuê hằng tháng, 
một biên lai tiền thuê hằng tháng hiện tại, có ngày trong vòng 30 ngày)  
   

  Họ Tên (VIẾT RÕ) ___________________________________  Ký tên _____________________ Ngày____-____-____ 
 

  Điện	thoại ________________________  Mo6 i	quan	hệ	của	quı́	vi	̣với	học	sinh	ở	trên	là	gı̀?______________________ 



6.16.22 
BẢN KHAI ĐỊA CHỈ 

Dành cho các học sinh có địa chỉ chính thức/ thường trú  
không có giấy xác nhận địa chỉ theo yêu cầu 

 
Việc Giả Mạo Nơi Cư Ngụ là bất hợp pháp 

 
PHẦN HƯỚNG DẪN 

 

 
 
 
Phụ huynh hay học sinh thân mến: 
 
Quí vị đã chỉ ra việc mình đang sống trong căn nhà mà quí vị không xác minh được địa chỉ 
như thông thường.  Bên dưới là Bản Khai Địa Chỉ dành cho các gia đình hay học sinh có các 
tình huống như của quí vị.  Giấy này được yêu cầu để xác nhận địa chỉ trong SCUSD và các 
trường.   
 
Phần 1: 
Hoàn tất mục A:   

• Tên quí vị và ngày sinh. 
• Kiểm tra xem quí vị là ai trong mối quan hệ với học sinh hay bản thân  
• Tên và thông tin của Trẻ (học sinh) của quí vị 

                   
Hoàn tất mục B 

• Địa chỉ đầy đủ 
• Ngày vào ở 
• Đánh dấu vào một (1) ô về Loại Hình Cư Ngụ 
• Cung cấp giấy tờ được yêu cầu. 

         
Hoàn tất mục C:  Chữ ký, số điện thoại, Email của quí vị, và ngày 
 
Phần 2:  Được hoàn tất chỉ nếu đó là giấy tờ được yêu cầu theo Phần 1-B, Loại Địa Chỉ. 
Chủ nhà, Người quản lý, hay Người thuê hợp pháp của địa chỉ trong Phần 1, sẽ điền Phần 2 
và đính kèm hai (2) giấy tờ được yêu cầu mang tên anh ấy/cô ấy.   
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