
Lớp học Miễn Phí cho dân D.C 

Khoá Mùa Thu 2019 

Chương trình tiếng Anh 

lớp tiếng anh thường 

từ A&B, và 1-8 

Tiếng anh chú trọng 

vào nghệ thuật, ý tá và 

phục vụ khách hàng 

Tiếng anh chuyên sâu 

Chương trình GED 

GED in English 
 
Alfabetización 
 
GED in Spanish 

Luyện thi quốc tịch 

Lớp kỹ năng 

Tin học cơ bản 
 
Tin học văn phòng 

Toán và cuộc sống  

công nghệ tin học và 

mạng xã hội 

Lớp dạy nghề 

Giáo viên trợ giảng  

 Nấu ăn 

Sửa chữa máy tính 

Phụ Tá Y Tá 

Tiếng anh cho gia đình 

Đăng ký tại địa điểm  Harvard Street Campus (1100 Harvard St NW) vào bất cứ ngày nào dưới đây: 

Kỳ Tuyển Sinh Mới 

Tuyển sinh tháng 8 

Thứ 3 

13 tháng 8 

8:00am-3:00pm 

Thứ 4 

14 tháng 8 

1:00pm-8:00pm 

Thứ 5 

15 tháng 8 

9:00am-1:00pm 

                                                                  Những yêu cầu để đăng ký 

 Chung minh thuong tru tai D.C. xem phia sau hoac vao trang www.bit.ly/proofdocuments de biet 

them . 

 Chung minh thu duoc cap tu chinh quyen D.C (ho chieu hoac bang lai xe)  

 Nhung chuyen nganh khac nhu GED, Am Thuc, Y ta,..va th quoc tich, bat buoc phai tham gia phong van 

va lam bai kiem tra. 

Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 | 202-797-4700 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 | 202-734-4900 
www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org | facebook.com/CarlosRosarioSchool 



Bạn sẽ phải mang theo các giấy tờ sau đây khi đi đăng ký: 

Giấy chứng nhận thường trú tại DC (xem hướng dẫn dưới đây) 

Thẻ chứng minh cư trú tại DC (bằng lái xe hoặc hộ chiếu) 

Dưới đây là các giấy tờ bạn có thể dùng để chứng minh bạn thường trú tại DC 

Tất cả giấy tờ đều phải có tên và địa chỉ của bạn thường trú tại DC 

Một (1) bản chính của những giấy tờ sau đây 

 phải có kèm những thông tin sau 

A. phiếu nhận lương 
 phải có khấu trừ thuế cho DC 

 có hiệu lực trong 45 ngày 

B.Thư chứng minh trợ gíup tài chính của chính 

quyền DC 

(Giấy trợ giúp tài chính cho mẹ độc thân, DC alliance, Tiền 

trợ gíup người già.) 

 có hiệu lực trong vòng 12 tháng 

C. Giấy khai thuế mẫu DC-40 có đóng dấu triện 

xác nhận từ văn phòng thuế DC. 

 phải có dấu triện xác nhận từ văn phòng 

thuế DC 

 Có chứng cứ trả thuế cho DC trong năm 

qua 

D. Thư giới thiệu từ Đại Sứ Quán xác nhận bạn 

đang công tác hay thường trú tại các cơ sở 

ngoại giao của ĐSQ. 

 Thư có hiệu lực trong vòng 12 tháng 

 Địa chỉ của Đại Sứ Quán 

 Có con dấu của Đại Sứ Quán 

Hoặc 

 Hai (2) bản chính của các giấy tờ sau 

E. Giấy đăng ký xe chính chủ còn hạn sử dụng  

F. Hợp đồng thuê nhà và kèm theo 1 hoá đơn 

thanh toán tiền nhà 

 

 

 Hoá đơn thanh toán tiền thuê nhà trong 

vòng 2 tháng gần đây nhất 

G. Bằng lái xe còn hạn sử dụng hoặc là thẻ 

chứng minh do DC cấp.  
 

H. Một (1) hoá đơn cộng với 1 biên lai trả tiền 

tiện ích  

(chỉ chấp nhận của: tiền Điện, Gas, Nước) 

 Biên lai trả tiền của hai tháng gần đây 

nhất 

Carlos Rosario School does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, age  

or other protected status in its programs or activities 


