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Bản khai cư trú 
 

TUYÊN BỐ CỦA CƯ DÂN QUẬN PRINCE WILLIAM 
 

Tôi khẳng định rằng tôi cư trú tại   
 
 

(Địa chỉ) 
Sống với tôi là những người lớn được liệt kê dưới đây có con trong độ tuổi đi học để được ghi  danh vào  
các trường công lập quận Prince William (PWCS): 

 
Tên của (các) người lớn và trẻ em cư trú với tôi: 

Tên: Người lớn Con 

   
   
   
   
   
   
   

 
Tôi hiểu rằng việc đăng ký vào PWCS của đứa trẻ nói trên (ren) dựa trên tuyên bố của tôi. Nếu tuyên bố 
này là sai, tôi hiểu rằng tôi có thể chịu trách nhiệm  thanh toán toàn bộ học phí của những đứa trẻ này. 
Theo điều § 22.1-264.1 của   Bộ luật Virginia, bất kỳ người nào cố tình đưa ra tuyên bố sai lệch liên quan 
đến  việc cư trú của một đứa trẻ với mục đích tránh học phí, sẽ phạm tội nhẹ loại 4. Tôi hiểu rằng tôi có 
trách nhiệm đảm bảo rằng người lớn sống với tôi tuân thủ Quy định 346-1 của PWCS. 

 
Một chứng thư cho tài sản nhà ở, hợp đồng về tài sản nhà ở, hoặc hợp đồng cho thuê hoặc thuê hiện tại 
phải được trình bày cho nhân viên nhà trường để xác minh với tài liệu này. 

 
 

 Tên in  của Cư dân Quận  Prince William  (Điện thoại gia đình) (Điện thoại làm việc) 
 
 

Chữ ký của cư dân quận Prince William   
 

Tôi  xác nhận vào ngày ______ của tháng _________ rằng, những người đăng ký ở trên đã xuất hiện 
trước mặt tôi và tuyên thệ dưới hình thức đúng luật rằng các sự kiện nêu trên là đúng với kiến thức tốt 
nhất, thông tin và niềm tin của họ, hiểu về hình phạt khai man. (Chủ nhà hoặc người cho thuê sẽ không 
cần phải có mặt tại cuộc hẹn đăng ký.) 

 

 Quyền của tôi  hết hạn: /_____/    Công chứng viên:  
 

 


