
Bản tuyên thệ về Tình trạng Cư trú tại Bang Colorado
 
Căn cứ theo 1 CCR 301-71-8.06, Hội đồng Giáo dục Bang Colorado phải đảm bảo rằng tình trạng cư trú của 
học sinh được ghi nhận và xác minh, cả khi ghi danh và hàng năm sau đó, cho tất cả học sinh đăng ký vào các 
trường và/hoặc chương trình học tập trực tuyến. Tình trạng cư trú tại Colorado được xác định bởi học sinh và 
phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp hiện đang cư trú trong ranh giới Bang Colorado, ngoại trừ những 
học sinh thuộc các gia đình quân nhân duy trì Colorado là bang cư trú hợp pháp của họ cho các mục đích thuế 
và đăng ký cử tri. Bằng chứng hợp lý về tình trạng cư trú trong ranh giới của Bang Colorado có thể được thiết 
lập bằng văn bản tuyên bố tình trạng cư trú theo Mục 8.06.4.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vui lòng điền thông tin vào tất cả các trường bắt buộc (*) để làm bằng chứng về cư trú tại Colorado cho những 
học sinh được liệt kê dưới đây cho mục đích xác định tình trạng cư trú cho Sở Giáo dục Colorado. Bản tuyên 
thệ được coi là không hợp lệ/không đầy đủ nếu tất cả các trường bắt buộc (*) không được điền đầy đủ thông 
tin.

 
*Tên Người Hoàn thành Bản Tuyên thệ này:

 
*Mối quan hệ với (các) học sinh được liệt kê dưới đây:
 Phụ huynh
  Người giám hộ Hợp pháp
 Bản thân (học sinh từ 18 tuổi trở lên)
 Bản thân (học sinh không có cha mẹ/người giám hộ VÀ đang cư trú tại nơi ở cộng đồng theo 
định nghĩa của Đạo luật McKinney-Vento)
*Tên Trường/Chương trình trực tuyến:  
*Liệt kê tất cả học sinh áp dụng bản tuyên thệ này:

1.  
2.  
3.  

 

(Nếu những học sinh bổ sung nhập học sau khi hoàn thành bản tuyên thệ này, một bản tuyên thệ mới phải 
được hoàn thành cho những học sinh không được liệt kê ở trên).

 
*Địa chỉ thực tế (không thể là hộp thư bưu điện hoặc chuyển phát chung tại bưu điện) cho tất cả học sinh nêu 
trên:

 
 
(*Đường phố) (Số căn hộ) (*Thành phố) (Quốc gia) (*Zip)

 
Tôi xin thề hoặc khẳng định, theo hình phạt nếu khai man, rằng mỗi trẻ em tham gia vào một chương trình 
trực tuyến hoặc trường học trực tuyến, như được liệt kê ở trên và tôi là cư dân của Bang Colorado.

 
 
*Chữ ký:  *Ngày:  


