
PBSD 1866 (Rev. 7/15/2014) Trang 1 / 2

Bản Khai Có Tuyên Thệ về Nơi Cư Trú

HỌC KHU QUẬN PALM BEACH 
DỊCH VỤ KẾ HOẠCH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Mục đích của biểu mẫu này là để xác minh rằng (các) trẻ được liệt kê dưới đây cư trú trong ranh giới của trường mà em 
đang theo học, không có phương pháp phân trường hoặc tái phân trường thay thế được chấp thuận. Hoàn tất và ghi ngày 
vào biểu mẫu này, ký tên tuyên thệ trước sự chứng kiến của một công chứng viên, và gửi lại cho bộ phận lễ tân tại trường 
của (các) con quý vị. 

Nếu không có phương pháp phân trường hoặc tái phân trường thay thế được chấp thuận, hàng năm, tất cả học sinh trong 
Học Khu Quận Palm Beach sẽ được phân vào trường mà các em sẽ theo học dưới sự ủy quyền của Hội Đồng và theo sự chỉ 
đạo của Giám Đốc Học Khu, theo Chính Sách của Hội Đồng Giáo Dục 5.01 và Chính sách 5.011. Học sinh sẽ được phân 
vào các trường theo những chính sách này dựa trên nơi cư trú của học sinh/phụ huynh/người giám hộ hợp pháp trong phạm 
vi ranh giới theo học do Hội Đồng Giáo Dục thiết lập. 

1. a,

HOẶC b,

2. a,

HOẶC b,

Tôi, (tên của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp/người hành động với tư cách phụ huynh)

 Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của (các) trẻ có tên sau đây (viết tên in hoa của [các] trẻ)

Tôi là một học sinh sống độc lập có tên sau đây 

Tôi (phụ huynh/người giám hộ hợp pháp) hiện đang cư trú với (các) trẻ có tên nêu trên

Tôi là học sinh sống độc lập có tên nêu trên hiện đang cư trú:

tại địa chỉ cư trú dưới đây trong Quận Palm Beach, và đây là nơi cư trú chính của tôi/(các) 
con tôi. Nơi cư trú chính được định nghĩa là ngôi nhà nơi (các) trẻ dành phần lớn thời gian 
của mình ở đó. 

Địa chỉ: *

(Các) Số điện thoại liên hệ của tôi: 3.

4.
Việc xác minh này là cần thiết để (các) trẻ có tên nêu trên đi học tại (tên trường)

5. Tôi hiểu rằng việc giả mạo thông tin này có thể dẫn đến việc (các) con của tôi phải thôi học tại trường này và việc 
giả mạo nơi cư trú khi đăng ký ghi danh cho (các) con tôi có thể bị đưa đến cơ quan thực thi pháp luật để truy tố. 

tiếp theo ở trang 2

TÍCH VÀO 2a hoặc 2b, SAU ĐÓ NHẬP ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ VỊ VÀO Ô ĐỊA CHỈ DƯỚI ĐÂY*
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Bản Khai Có Tuyên Thệ về Nơi Cư Trú tiếp theo
Tên Học Sinh

Điều lệ Florida §837.06 quy định rằng bất kỳ ai cố tình khai man bằng văn bản nhằm mục đích lừa dối một công 
chức khi người đó thực thi nhiệm vụ chính thức của mình thì sẽ phạm tội nhẹ mức độ thứ hai. Ngoài ra, theo hình 
phạt về tội khai man, một người cố ý đưa ra tuyên bố giả mạo sẽ phạm tội khai man, trọng tội mức độ thứ ba, nếu 
khai báo giả mạo bằng văn bản. 

6.

Tôi đồng ý thông báo ngay cho Học Khu về bất kỳ thay đổi nào trong tương lai về địa chỉ hoặc nơi sinh 
sống của (các) trẻ này. Theo hình phạt khai man, bằng văn bản này, tôi tuyên bố rằng tôi đã đọc tài liệu này 
và các thông tin trên là đúng và chính xác: 

Chữ ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp/Học Sinh Sống Độc Lập Ngày

TÙY CHỌN Bằng văn bản này, tôi cho phép trường hoặc Học Khu chia sẻ địa chỉ của tôi và của con tôi cũng như 
thông tin liên quan với các cơ quan chính phủ khác như County Property Appraiser Offices (Văn Phòng Thẩm 
Định Tài Sản Quận), cho các mục đích xác minh nơi cư trú của con tôi.  

7.

NgàyChữ ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp/Học 
Sinh Sống Độc Lập

Nếu (các) trẻ đang tạm thời sống cùng phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và/hoặc một ai đó tại địa chỉ được nêu ở trang 1. 
Hãy xem Đoạn 6 của Chính Sách 5.011.

Tên và Thông Tin Liên Lạc của Chủ Sở Hữu/Người Cho 
Thuê/Người Thuê 

Tôi, Chủ Sở Hữu, Người Cho Thuê, hoặc Người Thuê tại địa chỉ trên, tuyên bố rằng (các) trẻ có tên nêu trên hoặc học sinh 
sống độc lập đang sinh sống tại địa chỉ này.

Điều lệ Florida §837.06 quy định rằng bất kỳ ai cố tình khai man bằng văn bản nhằm mục đích lừa dối một công chức khi 
người đó đang thực thi nhiệm vụ chính thức của mình thì sẽ phạm tội nhẹ mức độ thứ hai. Ngoài ra, theo hình phạt về tội 
khai man, một người cố ý đưa ra tuyên bố giả mạo sẽ phạm tội khai man, trọng tội mức độ thứ ba, nếu khai báo giả mạo 
bằng văn bản.

Theo hình phạt về tội khai man, bằng văn bản này, tôi tuyên bố rằng tôi đã đọc tài liệu này và các thông tin trên là đúng và 
chính xác.: 

NgàyChữ Ký của Chủ Sở Hữu/Người Cho Thuê/Người Thuê

STATE OF FLORIDA, COUNTY OF PALM BEACH 

Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this day of , (year)

by Who is personally known to me or who produced as 

identification .

Signature of Notary Public - State of Florida

Print, Type, or Stamp Commissioned Name of Notary Public, Commission 
Number and Expiration Date 
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Bản Khai Có Tuyên Thệ về Nơi Cư Trú
HỌC KHU QUẬN PALM BEACH
DỊCH VỤ KẾ HOẠCH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
Mục đích của biểu mẫu này là để xác minh rằng (các) trẻ được liệt kê dưới đây cư trú trong ranh giới của trường mà em đang theo học, không có phương pháp phân trường hoặc tái phân trường thay thế được chấp thuận. Hoàn tất và ghi ngày vào biểu mẫu này, ký tên tuyên thệ trước sự chứng kiến của một công chứng viên, và gửi lại cho bộ phận lễ tân tại trường của (các) con quý vị. 
Nếu không có phương pháp phân trường hoặc tái phân trường thay thế được chấp thuận, hàng năm, tất cả học sinh trong Học Khu Quận Palm Beach sẽ được phân vào trường mà các em sẽ theo học dưới sự ủy quyền của Hội Đồng và theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Học Khu, theo Chính Sách của Hội Đồng Giáo Dục 5.01 và Chính sách 5.011. Học sinh sẽ được phân vào các trường theo những chính sách này dựa trên nơi cư trú của học sinh/phụ huynh/người giám hộ hợp pháp trong phạm vi ranh giới theo học do Hội Đồng Giáo Dục thiết lập. 
1. a,
HOẶC b,
2. a,
HOẶC b,
 Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của (các) trẻ có tên sau đây (viết tên in hoa của [các] trẻ)
Tôi (phụ huynh/người giám hộ hợp pháp) hiện đang cư trú với (các) trẻ có tên nêu trên
Tôi là học sinh sống độc lập có tên nêu trên hiện đang cư trú:
tại địa chỉ cư trú dưới đây trong Quận Palm Beach, và đây là nơi cư trú chính của tôi/(các) con tôi. Nơi cư trú chính được định nghĩa là ngôi nhà nơi (các) trẻ dành phần lớn thời gian của mình ở đó. 
3.
4.
Việc xác minh này là cần thiết để (các) trẻ có tên nêu trên đi học tại (tên trường)
5.
Tôi hiểu rằng việc giả mạo thông tin này có thể dẫn đến việc (các) con của tôi phải thôi học tại trường này và việc giả mạo nơi cư trú khi đăng ký ghi danh cho (các) con tôi có thể bị đưa đến cơ quan thực thi pháp luật để truy tố. 
tiếp theo ở trang 2
TÍCH VÀO 2a hoặc 2b, SAU ĐÓ NHẬP ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ VỊ VÀO Ô ĐỊA CHỈ DƯỚI ĐÂY*
Bản Khai Có Tuyên Thệ về Nơi Cư Trú tiếp theo
Điều lệ Florida §837.06 quy định rằng bất kỳ ai cố tình khai man bằng văn bản nhằm mục đích lừa dối một công chức khi người đó thực thi nhiệm vụ chính thức của mình thì sẽ phạm tội nhẹ mức độ thứ hai. Ngoài ra, theo hình phạt về tội khai man, một người cố ý đưa ra tuyên bố giả mạo sẽ phạm tội khai man, trọng tội mức độ thứ ba, nếu khai báo giả mạo bằng văn bản. 
6.
Tôi đồng ý thông báo ngay cho Học Khu về bất kỳ thay đổi nào trong tương lai về địa chỉ hoặc nơi sinh sống của (các) trẻ này. Theo hình phạt khai man, bằng văn bản này, tôi tuyên bố rằng tôi đã đọc tài liệu này và các thông tin trên là đúng và chính xác: 
Chữ ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp/Học Sinh Sống Độc Lập
Ngày
TÙY CHỌN Bằng văn bản này, tôi cho phép trường hoặc Học Khu chia sẻ địa chỉ của tôi và của con tôi cũng như  thông tin liên quan với các cơ quan chính phủ khác như County Property Appraiser Offices (Văn Phòng Thẩm Định Tài Sản Quận), cho các mục đích xác minh nơi cư trú của con tôi.  
7.
Ngày
Chữ ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp/Học Sinh Sống Độc Lập
Nếu (các) trẻ đang tạm thời sống cùng phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và/hoặc một ai đó tại địa chỉ được nêu ở trang 1. Hãy xem Đoạn 6 của Chính Sách 5.011.
Tôi, Chủ Sở Hữu, Người Cho Thuê, hoặc Người Thuê tại địa chỉ trên, tuyên bố rằng (các) trẻ có tên nêu trên hoặc học sinh sống độc lập đang sinh sống tại địa chỉ này.
Điều lệ Florida §837.06 quy định rằng bất kỳ ai cố tình khai man bằng văn bản nhằm mục đích lừa dối một công chức khi người đó đang thực thi nhiệm vụ chính thức của mình thì sẽ phạm tội nhẹ mức độ thứ hai. Ngoài ra, theo hình phạt về tội khai man, một người cố ý đưa ra tuyên bố giả mạo sẽ phạm tội khai man, trọng tội mức độ thứ ba, nếu khai báo giả mạo bằng văn bản.
Theo hình phạt về tội khai man, bằng văn bản này, tôi tuyên bố rằng tôi đã đọc tài liệu này và các thông tin trên là đúng và chính xác.: 
Ngày
Chữ Ký của Chủ Sở Hữu/Người Cho Thuê/Người Thuê
STATE OF FLORIDA, COUNTY OF PALM BEACH 
Who is personally known to me or who produced as 
.
Signature of Notary Public - State of Florida
Print, Type, or Stamp Commissioned Name of Notary Public, Commission Number and Expiration Date 
8.2.1.4029.1.523496.503679
Affidavit of Residence
Michele Strawmire
Legal Services
The purpose of this form is to verify that the child(ren) listed below reside(s) within the boundaries for the school in which he/she is attending, absent an approved alternative method of assignment or reassignment. Complete and date this form, sign under oath before a notary, and return to the front office of your child(ren)'s school. 
Tom Parker
6/4/2012
6/4/2012
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