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Tất cả các lớp học đều được miễn phí cho 

những ai đang sống và làm việc tại DC! 

Các lớp tiếng Anh trình độ khác nhau  

(từ lớp 1 cho đến lớp 8) 

    Lớp học dự bị để thi quốc tịch Mỹ 

    Lớp phổ cập trung học phổ thông 

 (tiếng Anh & Tây Ban Nha) 

Lớp dạy nghề và hướng nghiệp  

Lớp dạy Tin Học cơ bản và còn nhiều lớp 

khác! 

Khi đi nhớ mang theo những giấy tờ sau: 

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (xem chi tiết ở đằng sau) 

Giấy tờ tùy thân hợp lệ vẫn còn hạn sử dụng (như: bằng lái xe hoặc hộ chiếu) 

Đến để đăng ký học tại trường của chúng tôi vào những ngày này: 

Tại Trung tâm Harvard: 1100 Harvard Street NW, Washington, DC 20009  

Thứ 5, ngày 10 tháng 1      1:30h trưa-8h tối* 

Thứ 6, ngày 11 tháng 1      7:30h sáng-3h 

Trung tâm Harvard: 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Trung tâm Sonia Gutierrez 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 

202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org  

*Nhà trường sẽ đóng cửa sớm nếu đã đạt chỉ tiêu số lượng theo yêu 

CarlosRosarioSchool  @CR_School 

 

Spanish  



Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 

202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org  

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 

tại DC 

 

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 


