
  

   

 

                    

                 

                  

        

 

 

 Hóa  đơn  tivi  
 

 

       

 

        

                                                                                  

                                                                                  

                                                          

                                                                                  

          

                       

                   

                       

                   

                 

                       

                     

 
 
 

     
 

                  

 

 

 

                                                                        

              Trường  học  
 

           Hồ  sơ  cần  phài cung  cấp  trong  vòng  5  ngày  làm  việc.  
 

 
 
 
 

 

  

Sở Giáo Dục Olympia 

Giấy xác nhận thường trú 

Cần cung cấp một trong những tài liệu liệt kê dưới đây để xác minh thường trú trong Khu Học 
Chánh Olympia. Giấy tờ cung cấp phải có tên và địa chỉ của phụ huynh/người giám hộ hợp 
pháp, và phải có ngày ghi nhận trong vòng 30 ngày qua. Hộp thư bưu điện không được chấp 
nhận như địa chỉ nhà đang cư ngụ. 

Hóa  đơn  điện  hoặc  gas  

Hóa  đơn  rác  
Giấy  bảo  hiểm của  người  thuê  nhà  

Giấy thỏa thuận cho thuê (có thể cần xác minh) 

•Hóa  đơn  nước 

•Giấy  bảo  hiểm  của  chủ  nhà  

•Giấy  khế  ước,  thế  chấp  

 Nếu  mới mua nhà 

Tên phụ huynh/người giám hộ hợp pháp: 

Tên hợp pháp của học sinh: 

Tên hợp pháp của học sinh: 

Tên hợp pháp của học sinh: 

Tên hợp pháp của học sinh: 

Địa chỉ thướng trú của học sinh: 

Tôi xác nhận học sinh có tên ở trên đây hiện đang cư ngụ tại địa chỉ liệt kê ở trên, và trên giấy 
tờ kèm theo chứng minh. Tôi sẽ thông báo cho nhà trường trong vòng hai tuần nếu thay đổi nơi 
cư ngụ và đồng ý cung cấp giấy tờ chứng minh địa chỉ mới, cũng như ký vào hồ sơ cập nhật tại 
thời điểm đó. Nếu tôi chuyển ra khỏi ngoài khu học, tôi hiểu rằng tôi phải nộp đơn yêu cầu 
không thường trú trong khu học, để được xem xét lại cho việc ghi danh học tiếp tục. 

Tôi hiểu rằng bất kỳ thông tin tài liệu yêu cầu để xác minh cư trú là giả mạo, hoặc sử dụng địa 
chỉ mà học sinh không có thường trú, có thể dẫn đến việc hủy bỏ ghi danh học của học sinh. 

. 

Chử ký phụ huynh/Người giám hộ Ngày  

DÀNH  RIÊNG  CHO  TRƯỜNG:  

Chử ký Hiệu trưởng/người chỉ định   Ngày 

Hồ  sơ  hoàn  tất 

7.2.18 

Hồ sơ đính kèm có tên và địa  chỉ của người đăng ký cho những học sinh có tên liệt kê trên đây  
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