
Những đơn nộp trực tiếp cho các trẻ em Prekindergarten/Head Start, bao gồm trẻ em với khuyết tật, được nhận từ ngày thứ Hai đến 
ngày thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Rockville, Maryland, 20852. Để biết thêm 
chi tiết, hoặc quý vị có câu hỏi về những tài liệu được ghi chú trong mẫu đơn này và/hoặc trường hợp đặc biệt của quý vị, xin vui lòng gọi 
240-740-4530 hoặc tham khảo www.montgomeryschoolsmd.org.

ĐỂ HOÀN TẤT ĐƠN ĐĂNG KÝ, QUÝ VỊ CẦN CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐƯỢC GHI SAU ĐÂY.
Sử dụng danh sách sau đây như là bản hướng dẫn:
o11.  Giấy chứng minh Tuổi và Danh Tính của Học Sinh—Mang theo MỘT trong những văn kiện được liệt kê sau đây.

Giấy khai sinh
Giấy thông hành/passport
Giấy chứng nhận của bác sĩ
Chứng Chỉ Rửa Tội hay Nhà Thờ
Giấy Chứng Nhận của Bệnh Viện
Giấy cam kết của Cha Mẹ được công chứng
Giấy Đăng Ký Khai Sinh, hoặc 
Những giấy tờ chính thức hoặc được công chứng để chứng minh danh tính và ngày sinh của đứa trẻ.

o12.  Chứng Minh Danh Tính của Người Ghi Danh cho Học Sinh và Mối Quan Hệ với Học Sinh—
Những ví dụ có hình ảnh để chứng minh danh tính bao gồm— Yêu cầu mang theo một trong những văn kiện được liệt kê sau đây.
Bằng Lái Xe
Giấy thông hành/passport
Thẻ Kiểm tra của Motor Vehicle Administration -Văn Phòng Vận Động Xe Cộ
Khác _____________________________________________________________________________________________________
Những ví dụ chứng minh mối quan hệ với học sinh bao gồm—Mang theo MỘT trong những văn kiện được liệt kê sau đây.
Giấy Khai Sanh Của Trẻ Em
Lệnh Toà Án
Giấy Cam Kết Ly Thân hoặc Quyết Định Ly Hôn
Giấy kiểm tra hợp pháp hay có thị thực __________________________________________________________________________

o13.  Giấy Chứng Nhận Lợi Tức Gia Đình (tất cả người lớn trong gia đình)—Mang theo TẤT CẢ những văn kiện được liệt kê sau đây 
mà phù hợp với tình trạng của quý vị.
Các thí dụ bao gồm:
Tờ khai thuế cho 2022—1040, W2s, Schedule C/1099
Ba cuống phiếu lương của mỗi việc làm
Thư Chứng Nhận Việc Làm
Lệnh hoặc Thư của Tòa Án về Trợ Giúp cho Trẻ Em
Thư Trợ Giúp Tài Chánh có cho thấy số tiền
Tiền nhận được từ Temporary Cash Assistance (TCA)
Thư báo Tiền Lợi Tức Mướn Nhà 
Tiền trợ giúp thất nghiệp, khuyết tật, vân vân.

o14.  Bằng chứng cư trú mới nhất trong Quận Montgomery
Nếu quý vị là chủ nhà—một văn kiện được chấp nhận là giấy thuế bất động sản mới nhất 
 Nếu quý vị mướn nhà—một văn kiện được chấp nhận là giấy thuê nhà mới nhất* (bao gồm HOC, Phụ Cấp Mướn Nhà hoặc Tiện Ích, 

nếu có). 
*Nếu điều kiện ban đầu của giấy thuê nhà đã hết hạn, dùng một bản sao của giấy thuê nhà và hóa đơn tiện ích mới nhất 

Nếu sống chung một nhà với người chủ nhà hoặc người mướn nhà có nơi cư trú chính thức nằm trong một khu vực trường học của 
MCPS—

Mẫu đơn MCPS Form 335-74, Shared Housing Disclosure đã được hoàn tất và thị thực, và cung cấp, nếu thích hợp, một bản sao 
của giấy thuế bất động sản mới nhất của người chủ nhà, hoặc một bản sao của giấy thuê nhà (nếu điều kiện ban đầu của giấy 
thuê nhà đã hết hạn, dùng một bản sao của giấy thuê nhà và hóa đơn tiện ích mới nhất); ký tên và thị thực phần cam kết trên 
mẫu đơn MCPS 335-74; và cung cấp ba văn kiện để chứng minh rằng cha mẹ/người giám hộ của học sinh đang ở tại địa chỉ này. 
MCPS Form 335-74 đã hoàn tất, có chữ ký và thị thực có thể được tính là một trong ba bằng chứng cần thiết về địa chỉ. 

o15. Yêu cầu đem theo những văn kiện sau đây nếu nó có liên hệ đến tình trạng của quý vị:
• Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em (nếu có)
• Giấy Chứng Nhận WIC (nếu có)
• Thư của Food Supplement Program (FSP) (trước đây được gọi là Food Stamps) (nếu có)
• Giấy Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em (nếu có)
• Tên và địa chỉ của người chăm sóc trẻ em (nếu có)
• Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân của Em Trẻ (IEP); bằng chứng của việc giám hộ/nuôi trẻ/quyền nuôi con (nếu thích hợp)
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