HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BRAINTREE
XÁC MINH TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ
Lưu ý: Mẫu chứng nhận này được yêu cầu như là một phần của quá trình đăng ký đối với tất cả các học sinh.
Tên Trường:
Tên (các) Học Sinh:

Chỗ Ở/Địa Chỉ:
Số Nhà

Đường Phố

Ngày Sinh: :

/

/

Ngày Sinh: :

/

/

Căn Hộ Số

□ Đánh dấu vào đây nếu là người vô gia cư hoặc đang sống tại nơi trú ẩn

`

`

Mã Zip

□ Đánh dấu vào đây để cho biết thỏa thuận rằng quý vị sẽ thông báo ngay cho hội đồng trường về bất kỳ thay đổi địa chỉ nào
Tôi hiểu rằng học sinh PHẢI cư trú ở Braintree thì mới được học tại Hệ Thống Trường Công Lập Braintree. Với tư cách là người lớn hiện đang cư
trú cùng học sinh tại địa chỉ được nêu trên này, tôi xác nhận rằng tôi là … của học sinh (đánh dấu vào một ô):

□ Phụ Huynh

□ Người Giám Hộ Hợp Pháp

□ Người Khác (Vui Lòng Nêu Rõ)

Nếu người sống cùng với học sinh đang cư trú tại Braintree có quyền trông nom/giám hộ hợp pháp, thì với bằng chứng về quyền trông nom/giám
hộ, học sinh này có thể tiếp tục đi học miễn phí. Nếu người đang cư trú cùng với học sinh ở Braintree không có quyền giám hộ hợp pháp, chúng
tôi sẽ yêu cầu phụ huynh phải đóng học phí để học sinh theo học tại Trường Công Lập Braintree. (Chương 76, Mục 6).
Học sinh bị phát hiện không cư trú tại địa điểm đã khai báo sẽ không được phép theo học tại Hệ Thống Trường Công Lập Braintree.
Ký tên chịu trách nhiệm hình phạt về tội khai man:
Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ

Hôm Nay là Ngày

/

/

`

Trước khi một học sinh được ghi danh vào Hệ Thống Trường Công Lập Braintree, phụ huynh/người giám hộ hợp pháp phải cung cấp bằng chứng
tình trạng cư trú bằng cách trình các tài liệu theo yêu cầu từ mỗi cột bên dưới và bất kỳ tài liệu nào khác có thể được yêu cầu. Nếu quý vị không
thể xuất trình các tài liệu cần thiết, quý vị phải liên hệ với Tổng Giám Đốc Hệ Thống Trường.
Cột A (*Bản Tuyên Thệ Tình Trạng Cư Trú và
một bộ tài liệu khác)
Bằng Chứng Tình Trạng Cư Trú
•
Bản Tuyên Thệ Tình Trạng Cư Trú – mẫu
phù hợp đã được ký và công chứng và:
•
Chứng từ thanh toán thanh toán thế chấp
và/hoặc hóa đơn thuế nhà ở gần đây
•
Bản sao hợp đồng thuê và chứng từ thanh
toán tiền thuê gần đây
•
Chứng từ thanh toán tiền thuê gần đây
•
Thỏa thuận Mục 8

Cột B (1 bộ tài liệu)
Bằng Chứng về Nghề Nghiệp
•
Hóa đơn gần đây trong vòng 60 ngày qua
cho thấy địa chỉ tại Braintree:
•
Hóa đơn tiền ga
•
Hóa đơn tiền dầu
•
Hóa đơn tiền điện
•
Hóa đơn tiền điện thoại nhà (không phải
điện thoại di động)
•
Hóa đơn cước phí truyền hình cáp
•
Hóa đơn thuế tiêu thụ

Cột C (1 bộ tài liệu)
Bằng Chứng Nhận Dạng (Giấy Tờ Tùy Thân
Có Ảnh)
•
Bằng lái xe hợp lệ
•
Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ ở
Massachusetts
•
Hộ chiếu

* Bắt buộc

THỰC THI CÁC YÊU CẦU VỀ TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ
Nếu có vấn đề nảy sinh liên quan đến tình trạng cư trú tại Thị Trấn Braintree của bất kỳ học sinh nào trong khi theo học tại Hệ Thống Trường
Công Lập Braintree, thì tình trạng cư trú của học sinh sẽ bị điều tra và/hoặc thẩm tra thêm. Những câu hỏi liên quan đến tình trạng cư trú như vậy
có thể phát sinh do những bằng chứng về địa chỉ không đầy đủ, đáng ngờ hoặc mâu thuẫn; thông tin bí mật ẩn danh; thư từ được gửi lại cho các
trường công lập của Braintree vì địa chỉ không hợp lệ hoặc không xác định hoặc các lý do khác. Tổng Giám Đốc có thể yêu cầu tài liệu bổ sung,
có thể sử dụng sự hỗ trợ của Nhân Viên An Ninh/Cảnh Sát của Phòng Đào Tạo, và/hoặc có thể nhận các dịch vụ của Sở Cảnh Sát để tiến hành
điều tra về tình trạng cư trú của học sinh. Nhân Viên và/hoặc điều tra viên về tình trạng cư trú sẽ báo cáo những phát hiện của mình cho Tổng
Giám Đốc Hệ Thống Trường, Tổng Giám Hệ Thống Trường sẽ là người quyết định cuối cùng về tình trạng cư trú. Theo quyết định ban đầu của
Tổng Giám Đốc Hệ Thống Trường rằng một học sinh thực sự đang cư trú tại một thành phố hay thị trấn không phải là Thị Trấn Braintree thì việc
ghi danh của học sinh vào Hệ Thống Trường Công Lập Braintree sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.
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