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Học sinh mới đến Quận Palm Beach 
 Mẫu đơn đăng ký hoàn chỉnh (PBSD 0636) 
 *Bằng chứng về nơi cư trú 
 Hồ sơ chủng ngừa 
 Hồ sơ sức khỏe 
 Giấy tờ chứng sinh (giấy khai sinh, hộ chiếu, hồ sơ tôn giáo) 
 Các tài liệu hữu ích bổ sung, thông tin từ trường học trước 

 
Học sinh chuyển từ trường trong Hệ Thống Trường Học của Quận Palm Beach 
 Mẫu đơn đăng ký hoàn chỉnh (PBSD 0636) 
 *Bằng chứng về nơi cư trú 

 
*Bằng chứng về Nơi cư trú 
Khi đăng ký lần đầu tiên vào một trường học, học sinh hoặc phụ huynh phải xuất trình hai tài liệu hiện 
tại cho biết địa chỉ đường phố cư trú chính xác. Hộp thư bưu điện, địa chỉ hộp thư cá nhân hoặc địa chỉ 
cơ sở thương mại không phù hợp làm bằng chứng về nơi cư trú. Ví dụ về các tài liệu cho biết địa chỉ 
đường phố cư trú được chấp nhận như sau: (Theo Chính Sách của Hội Đồng Giáo Dục 5.011) 

• hóa đơn điện thoại nhà hoặc điện thoại di động; 
• hóa đơn tiền điện; 
• biên lai đóng tiền thuê nhà có tên của người thuê và chủ nhà cùng thông tin liên lạc 

của tất cả các bên; 
• hợp đồng thuê nhà có tên của người thuê và chủ nhà cùng thông tin liên lạc của tất cả 

các bên (chỉ có giá trị đến ngày hết hạn ghi trên hợp đồng. Khi hết hạn, phụ huynh phải 
xuất trình cho văn phòng nhà trường bản sao hợp đồng mới hoặc hợp đồng gia hạn); 

• văn kiện thế chấp; 
• hợp đồng mua nhà bao gồm ngày quyết toán cụ thể, kèm theo bản sao của văn 

bản chứng thư sẽ được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết toán; 
• bằng lái xe của Tiểu bang Florida; 
• chứng minh thư của Tiểu bang Florida; 
• hợp đồng bảo hiểm xe cộ; 
• bản sao kê thẻ tín dụng; 
• xác nhận thay đổi địa chỉ của Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ; 
• bằng chứng về thư từ, bao gồm phong bì có dán tem, đề địa chỉ, đóng dấu bưu điện 

gửi đến địa chỉ nhà; hoặc 
• Biểu mẫu Tờ Khai về Nơi Cư Trú từ County Records Department (Phòng Lưu Trữ Hồ Sơ 

Quận). 
 
 

Nếu quý vị không có hai loại giấy tờ bằng chứng về nơi cư trú hoặc đối với bất kỳ tình tiết giảm 
nhẹ nào khác, vui lòng gặp quản lý hành chính nhà trường. 
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