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Xác Định Nơi Cư Trú và Tình Trạng Học Phí
Office of Student and Family Support and Engagement
International Admissions and Enrollment (IAE)
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850

Xem Board of Education Policy JEA, Residency, Tuition, and Enrollment, và
MCPS Regulations JEA-RE, Tuition Based Enrollment và JEA-RB, Enrollment of Students để thêm thông tin.

Chỉ dẫn: Người chịu trách nhiệm cho học sinh (phụ huynh/người giám hộ/người giám hộ do tòa án chỉ định hoặc người lớn khác/ học
sinh đủ điều kiện/cơ quan dịch vụ xã hội ngoài tiểu bang) hoàn thành Phần I và II, và nộp tài liệu cần thiết cho văn phòng International
Admissions and Enrollment (IAE). Tài liệu về cư trú ngay tại quận Montgomery bao gồm một trong những điều sau trừ khi vô gia cư: nếu
chủ nhà, hóa đơn thuế bất động sản hiện hành; Hay nếu người thuê, cung cấp bản sao của hợp đồng thuê hiện tại (nếu thời hạn chính
của hợp đồng đã hết hạn, bản sao hợp đồng thuê và hóa đơn tiện ích hiện tại); HAY nếu sống trong nhà chung với chủ nhà hoặc người
thuê nhà mà nơi cư trú ở ngay trong khu vực trường học của các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS), phải thị thực và hoàn
tất đơn MCPS Form 335-74, Shared Housing Disclosure.
PHẦN I: Thông Tin về Học Sinh
Tên Học Sinh (Họ, Tên, Tên lót)_____________________________________________________Số ID Học Sinh # _______________
Yêu cầu trường MCPS_ ______________________________________________________________________________ Lớp
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP)? o Có o Không   Một Kế Hoạch 504? o Có o Không
Người có trách nhiệm với học sinh _ _____________________________________________ Sự liên hệ
Họ
Tên
Tên Lót
Địa chỉ tại Quận Montgomery nơi em học sinh cư ngụ
_________________________________________________________________________________________________________
Số Nhà và Đường
Thành Phố
Tiểu Bang
ZIP Code
Địa chỉ e-mail:______________________________________________________________________________________________
Chuyển từ: Quận

Tiểu bang

Quốc gia ___________________________

Tên của trường học cuối cùng_ _________________________________________Điện thoại trường

-

-

PHẦN II: Lý Do Nạp Đơn (ghi một)
❏❏Học sinh đang sống với cha mẹ/người giám hộ trong nhà ở tạm thời và chờ thành lập nơi cư trú ngay tại quận Montgomery trong
vòng 60 ngày. Gửi bằng chứng về tuổi học sinh, bằng chứng về căn cước của học sinh, và căn cước của người lớn có trách nhiệm
ghi danh học sinh mà bao gồm một bức ảnh và mối quan hệ của người lớn có trách nhiệm với học sinh (xem MCPS Form 560-24B,
Quick Guide to Enrollment); và tài liệu của việc cư trú tạm thời tại Quận Montgomery.
❏❏Học sinh đang sống ở Quận Montgomery với một người giám hộ do tòa án chỉ định hoặc người lớn khác, mà hoàn cảnh không đủ điều kiện
cho Họ Hàng Chăm Sóc Không Chính Thức, và cha mẹ/người giám hộ không cư trú trong quận Montgomery. IAE sẽ đưa ra các quyết định
cá nhân liên quan đến miễn trả các điều kiện học phí cho một học sinh không cư trú trong một số trường hợp mà tài liệu được trình bày để
hỗ trợ một tình huống khủng hoảng chứng minh cho việc miễn trả. Những quyết định của IAE có thể được xét lại hàng năm hoặc khi cần
thiết. Xem MCPS Regulation JEA-RE, Tuition-based Enrollment để thêm thông tin.
❏❏Học sinh được một cơ quan dịch vụ xã hội xếp đặt để sống tại Quận Montgomery (như cha mẹ nuôi, nhà tập thể). Gửi bằng chứng
cư trú thực sự của người mà học sinh đang sống với; ảnh ID của người mà học sinh đang sống với; lệnh của tòa án hay sự chấp
thuận của Interstate Compact for the Placement of Children (ICPC- Hiệp Ước Liên Bang về Sắp Xếp Trẻ em) để đặt em trẻ trong Quận
Montgomery; lệnh của tòa án hay tài liệu ICPC mà học sinh được đặt trong quận cho các mục đích được nhận con nuôi, nếu thích hợp,
và MCPS Form 335-73A, Request to Enroll Nonresident, Tuition-paying Student.
Tên Cơ Quan________________________________________________________ Tiểu bang
Người Liên lạc_ __________________________________________________________Số Điện thoại______-______-_______
Tôi chứng nhận là tôi sẽ có trách nhiệm với em học sinh và thông tin trên đơn này và bất cứ giấy tờ nào kèm theo là chính xác, trọn vẹn, và xác
thực nhất với kiến thức của tôi. Tôi cũng hiểu là nếu thông tin không xác thực hay yêu cầu xin miễn học phí không được chấp thuận, tôi có
trách nhiệm cho học phí và/hay điều chỉnh học phí sau đó cho bất cứ thời gian nào mà em học sinh không phải là dân cư trú.

____________________________________________________________________________
Chữ ký, Phụ huynh/Người giám hộ/Người chăm sóc theo lệnh của Tòa án/Học sinh đủ điều kiện/Đại diện Cơ quan Dịch vụ Xã hội Ngoài Tiểu bang

_____/____/_____
Ngày
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PART III: Determination (to be completed by residency specialist, IAE)

o Parent/guardian/eligible student is a nonresident and tuition is waived: o for 60 days; o until the end of the 1st semester;
o until the end of the school year.

o Resident/Agency responsible for the student is granted a waiver of tuition for the nonresident student based on a documented
qualifying crisis: o for 60 days; o until the end of the 1st semester; o until the end of the school year.

o Parent/guardian/eligible student is a nonresident and subject to tuition requirements.
o An out-of-state social services agency is granted a waiver of tuition for the nonresident student based on the student’s placement
for the purposes of adoption.

o Student is being placed in Montgomery County (e.g. foster, group home) by an out-of-state social services agency and the social
services agency is required to pay tuition for a nonresident student.

Comments

Chữ ký, Giám thị, IAE

/

Ngày

/

PHÂN PHÁT: BẢN CHÍNH/Hồ Sơ Tích Lủy của Học Sinh; BẢN SAO 1/International Admissions and Enrollment; BẢN SAO 2/Phụ huynh/Giám hộ/Học
Sinh Đủ Điều Kiện/Người Lớn Có Trách Nhiệm; BẢN SAO 3/Trường Được Chấp Thuận (nếu thích hợp)

