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Bản Khai Có Tuyên Thệ về Nhà Ở
Các gia đình đang ở tình trạng vô gia cư, nhà ở tạm thời hoặc không có giấy tờ bắt buộc chứng minh địa chỉ cư trú
thường xuyên của họ có thể sử dụng biểu mẫu này. Cần xác minh địa chỉ để xác nhận điều kiện hội đủ nhận các chương
trình giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em do Thành Phố Seattle cung cấp. Vui lòng đánh dấu vào một tùy chọn ở dưới
và làm theo hướng dẫn.
Seattle là Thành Phố Thân Thiện vì chúng ta tin tưởng vào hòa nhập và công bằng. Nhân viên Thành Phố không hỏi về
tình trạng công dân và phục vụ mọi cư dân bất kể tình trạng di trú. Người nhập cư và người tị nạn được chào đón ở đây.

 Chúng tôi hiện đang ở trong nhà ở tạm thời.

Vui lòng nộp một lá thư từ nhà ở tạm thời có ghi tên của quý vị và địa chỉ trên tiêu đề thư. Quý vị không cần
phải nộp bản khai có tuyên thệ về nhà ở này, chỉ cần gửi lá thư.

 Chúng tôi đang tạm thời ở với người ngoài. (Nộp biểu mẫu này kèm theo một loại giấy
tờ/tài liệu.)
Hãy yêu cầu chủ nhà điền đầy đủ thông tin vào phần này và gửi một loại giấy tờ có địa chỉ của họ trên đó.
Thông tin này sẽ được KHÔNG với bất kỳ ai không phải DEEL (Department of Education and Early Learning,
Sở Giáo Dục và Học Tập Sớm) nhằm các mục đích xem xét điều kiện hội đủ tham gia chương trình.
Tên Chủ Nhà:
Chữ Ký:

Địa Chỉ:
Ngày:

Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Zip:

CHỦ NHÀ: Vui lòng nộp một giấy tờ/tài liệu từ danh sách này với địa chỉ của quý vị.

Hóa Đơn Tiện Ích
(Gas, nước, rác,
điện, truyền hình
cáp/mạng, điện
thoại)

Bảo Hiểm Nhà Ở/Người
Cho Thuê Nhà
Bảo hiểm y tế/ô tô

Tài liệu thế chấp
Tài liệu phúc lợi (SSI, phiếu lương, DSHS, Sở
Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội), v.v...)

Bảng sao kê ngân
hàng hoặc thẻ tín
dụng
Các hóa đơn khác

 Chúng tôi đang ở trong xe ô tô, khách sạn, nhà nghỉ hoặc nhà ở chuyển tiếp khác. (Nộp biểu mẫu này)
Vui lòng giải thích ngắn gọn dưới đây về tình hình nơi ở của quý vị.

 Hiện chúng tôi đang không ở trong tình trạng vô gia cư nhưng không thể cung cấp tài liệu chứng minh
địa chỉ của chúng tôi. (Nộp biểu mẫu này và tất cả các tài liệu quý vị có thể cung cấp.)
Vui lòng nộp bất kỳ tài liệu nào quý vị có thể cung cấp và đưa ra lời giải thích dưới đây.

Giải thích:

Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
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Ngày:
Quý Vị Cần Trợ Giúp? (206) 386-1050

