
Dưới đây là những giấy tờ chứng minh quý vị đang sống ở Washington, DC 

Trên những giấy tờ này bắt buộc phải có họ tên và địa chỉ nhà ở tại DC của quý vị 

Mang theo bản gốc của một (1) trong những giấy tờ sau 

 Trên giấy tờ này bắt buộc phải có: 

A. Giấy biên lai nhận lương 

 -Trả thuế cho DC trong năm hiện tại  

 -Không được quá 45 ngày tính từ ngày nhận 

lương cho đến nay 

B. Các Lá thư đồng ý trợ cấp từ chính phủ DC mà chưa hết hạn 

sử dung (ví dụ: TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental 

Security Income)                            

 -Không được quá 12 tháng tính từ ngày bắt đầu 

có hiệu lực của giấy tờ cho đến nay 

C. Bản sao kê khai trả thuế D40 đã được đóng 

dấu từ văn phòng thuế của DC 

 -Đóng dấu từ văn phòng thuế của DC  

 -Bằng chứng thanh toán các khoản thuế DC cho 

năm thuế trước 

D. Thư từ Đại Sứ Quán chứng minh quý vị đang 

sống trên tài sản của họ 

 -Không được quá 12 tháng tính từ ngày bắt đầu 

có hiệu lực của giấy tờ cho đến nay 

 -Địa chỉ và Con Dấu của Đại Sứ Quán 

Hoặc  

Nếu quý vị không có những giấy tờ nêu trên, quý vị có thể mang hai (2)  

Bản Gốc trong những giấy tờ sau: 

E. Giấy đăng ký ôto, xe máy được cấp tại DC 

chưa hết hạn sử dụng 

 

F. Bản hợp đồng thuê nhà kèm theo 1 hoá đơn 

thanh toán tiền nhà chưa hết hạn 

 -Hoá đơn thanh toán tiền nhà của hai tháng 

cuối cùng tính từ thời điểm hiện tại  

G. Bằng lái xe chưa hết hạn sử dụng được cấp 
 

H. Một hoá đơn trả tiền tiện ích kèm theo địa chỉ nhà ở DC 

(Như: tiền điện, tiền nước, tiền ga) 

 -Hoá đơn thanh toán tiền tiện ích của hai tháng 

cuối cùng tính từ thời điểm hiện tại  

Chi tiết cụ thể về các giấy tờ hợp lệ có tại http://osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency-verification 
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Thông Tin Lớp Học 

Khoá Mùa Xuân 

2017 



 Sáng (8:45-11:30) 

Thứ 2 đến thứ 6  

Thời khoá biểu cho các lớp học Khoá Mùa xuân 2017 

Các lớp Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai  

Tiếng anh là ngôn ngữ thứ hai giành cho gia đình  
 

Vị trí lớp học có thể sẽ thay đổi  

 

Truesdell Elementary School 

800 Ingraham Street, NW, Room: 310 

Thứ 2 đến thứ 5 (9:00Sáng-12:00Trưa) 

E. L. Haynes PCS 

4501 Kansas Avenue, NW, Room: 206 

Thứ 2 đến thứ 5 (5:00chiều-8:00tối) 

Capital City PCS 

100 Peabody Street, NW, Room: 210 

Thứ 2 đến thứ 5 (5:00chiều-8:00tối) 

Lớp Thời gian  Địa điểm  

Chiều (1:00pm-3:45pm)      

Thứ 2 đến thứ 6   

Tối (6:00pm-9:00pm) 

Thứ 2 đến thứ 6   

Kỹ năng tập đọc tập viết (Định 

hướng A và B)  
Sáng, chiều và tối 

Khu vực Harvard 
Street 

Lớp Tiếng anh giao tiếp hàng 

ngày (1-8) 
Sáng, chiều và tối Cả hai khu vực 

Lớp Tiếng anh chuyên về sức 

khỏe (4 và 5)  
Sáng và tối 

Khu vực Harvard 
Street 

Lớp tiếng anh chuyên về cách 

phục vụ và tiếp thị (4 và 5) Sáng và tối 
Khu vực Harvard 

Street 

Lớp tiếng anh chuyên  

về từ vựng 

Sáng, chiều* và tối 

*12:00pm-3:00pm  thứ 2 đến thứ 5 

Khu vực  

Sonia Gutierrez 

Các Lớp Học Phụ khác 

Lớp học để chuẩn bị thi  

quốc tịch Mỹ  

Thứ 7 sáng 9h- 12 trưa  

Thứ 4 tối từ 6h-9h 

Khu vực Harvard 

Street 

Các Lớp kỹ Năng Chuyên Ngành cho người học  

Tiếng Anh là Ngôn Ngữ thứ hai  

 

Khóa học Đào tạo Hướng nghiệp cho người học tiếng anh là 

ngôn ngữ thứ 2 

Lớp học nướng và làm bánh Buổi Sáng, và Tối  Sonia Gutierrez 

Nghệ thuật Ẩm thực quốc tế  Buổi Sáng, và Tối  Sonia Gutierrez 

Đào tạo Phụ Tá Y Tá  Buổi Tối  Sonia Gutierrez 

Lớp học sửa chửa máy tính cơ bản Buổi Sáng  Sonia Gutierrez 

Chuyên gia Hỗ trợ máy tính (CSS)  Buổi Tối  Sonia Gutierrez 

các khóa học đào tạo nghề cho học viên Anh ngữ có chương trình yêu cầu bổ sung. Vui lòng gửi 
email careertraining@carlosrosario.org hoặc gọi (202) 734-4900 để biết thêm thông tin. 
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Khu vực giảng đường Sonia Gutierrez: 514 V Street, NE, Washington, DC 20002  
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Lớp  Buổi  Địa điểm 

Trình độ tin học cơ bản  Buổi Sáng, và Tối  Harvard Street 

Toán cho cuộc sống và công việc (cho 

người tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2  
Buổi Sáng  Sonia Gutierrez 

Ứng dụng Tin Học Văn Phòng Microsoft 

Office  

 

Buổi Sáng, và Tối  

 
Sonia Gutierrez 

Chương Trình phổ cập Trung Học Phổ Thông  

Trung Học Phổ Thông cho người nói 

tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2  

 

 Buổi Sáng, và Tối  Sonia Gutierrez 


