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 ĐỔI ĐỊA CHỈ 
 Để chính thức đổi địa chỉ của học sinh, Quí Vị cần cung cấp HAI (2) giấy tờ chứng minh địa chỉ và ngày gần 
nhất trong vòng 60 ngày.  Quí vị vẫn cần phải cung cấp nếu đã thông báo cho trường học của con em Quí Vị về địa chỉ mới.  
Các dự kiện có thể chấp nhận được liệt kê dưới đây.  Không chấp nhận phong bì và những thư quảng cáo. 
 

Xin vui lòng đánh dấu vào hai giấy tờ chứng minh mà quý vị kèm với mẫu đơn này: 

   
Hóa đơn điện (Seattle City Light                   Hóa đơn Internet                                                    Giấy tờ thuế          

 
Hóa đơn Cable                                                Giấy tờ của An Sinh Xã Hội (DSHS)               Hợp đồng nhà /Giấy tờ mua nhà                   

 
Giấy tờ bảo hiểm                                            Hóa đơn điện khác                                            Giấy tờ tòa án 

 
Hóa đơn của PSE                      Hóa đơn điện thoại nhà                                     Hóa đơn khác 
 

Ngày dời hiệu lực: ____________________________________ 

 ___________________________________   ______________________________  ______________________  
Họ Học Sinh  Tên Học Sinh  Số thẻ Học Sinh hoặc Ngày Sanh  

 _________________________________________________   __________   ______________________   ___________   _____________  
Địa chỉ mới  Số Phòng  Thành Phố  Tiểu Bang  Khu Bưu Chính 

 ____________________________________________________________________________   _____________________   _____________________   
Địa chỉ Email     Số điện thoại nhà Số điện thoại di động 

 _________________________________________________  _______________________________________  ______________________________ 
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ  KÝ TÊN    IN TÊN VÀ HỌ PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ                NGÀY 

Xin liệt kê những trẽ em khác hiện đang học ở Nha Học Chánh Seattle mà cùng sống ở địa chỉ mới này.  Xin viết cho rõ.  

 

Họ_____________________________________________   Tên______________________________________   Số thẻ học sinh /Ngày Sanh ___________________ 

Họ ____________________________________________    Tên _____________________________________    Số thẻ học sinh /Ngày Sanh ____________________ 

Họ ____________________________________________    Tên _____________________________________    Số thẻ học sinh /Ngày Sanh ____________________ 

Họ ____________________________________________    Tên ______________________________________  Số thẻ học sinh /Ngày Sanh ____________________ 

    

Email/Fax/Gởi hoặc Mang Thông Tin của Quí Vị đến: 
Địa chỉ Email:        admissions@seattleschools.org                                                            Số Fax:             (206) 252 - 0761 
Địa chỉ gửi thư:      Seattle Public Schools                                                              Số điện thoại:     (206) 252 - 0760  
                               Service Center                                                                           Địa chỉ:             John Stanford Center 
                               PO Box 34165                                                                                                    2445 - 3rd Avenue South                                              
                               Mail Stop 11-174                                                                                                Seattle, WA 98134                                  
                               Seattle, WA 98124-1165                                                                                     (3rd & Lander) 
 
Theo điều lệ 3119 của Hội Đồng, sự gian dối về địa chỉ hoặc nơi cư ngụ (hoặc điều kiện về gia cảnh) để được chọn trường sẽ đưa đến việc thâu hồi lại việc chỉ định trường của học 
sinh và bị trở về trường phân công thích hợp.          Revised 10/29/14                                 




