CHÍNH QUYỀN DC
SỞ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI

CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ 6 THÁNG
DÀNH CHO CÔNG NHẬN MỤC ĐÍCH CÓ GIỚI HẠN
THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Họ (bao gồm cả hậu tố)

Tên

Địa Chỉ

Số Căn Hộ/Nhà Ở

Tên Đệm

Ngày Sinh

Thành Phố/Tiểu Bang

Mã Zip

WASHINGTON, DC
Số Điện Thoại có Mã Vùng

Số Điện Thoại có Mã vùng Thay Thế

(

(

)

Địa Chỉ E-Mail

)

Người đăng ký phải chứng nhận cư trú tại DC ít nhất sáu (6) tháng trước ngày nộp đơn. Để chứng nhận, người đăng ký
phải cung cấp bằng chứng về địa chỉ DC hiện tại và hai (2) tài liệu từ danh sách dưới đây được cấp ít nhất sáu (6)
tháng trước ngày nộp đơn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hóa Đơn Tiện Ích (nước, ga, điện, dầu hoặc cáp)
Hợp Đồng Bảo Hiểm của Chủ Nhà hoặc Người Thuê Nhà Chưa Hết Hạn
Chứng Thư, Hợp Đồng Mua Nhà Trả Góp hoặc Thoả Thuận Dàn Xếp
Hợp Đồng Thuê hoặc Cho Thuê Chưa Hết Hạn với tên của người xác nhận là người cho thuê, người thuê, người cư trú hoặc người
thuê được phép (có thể là bản sao). Hợp đồng thuê hoặc cho thuê chưa hết hạn phải có chữ ký của tất cả các bên.
Hợp Đồng Thuê Lại Chưa Hết Hạn đi kèm với Hợp Đồng Thuê Ban Đầu Chưa Hết Hạn với tên của người xác nhận là người cho thuê
phụ
Bảng Sao Kê Khoản Vay Mua Xe hơi/Vay Cá Nhân (KHÔNG chấp nhận phiếu giảm giá hoặc phiếu khuyến mại)
Hóa Đơn Điện Thoại (chấp nhận hóa đơn điện thoại di động, không dây hoặc máy nhắn tin)
Hóa Đơn Thuế Bất Động Sản DC
Hóa Đơn Hệ Thống An Ninh Gia Đình
Thư Chính Thức - nhận từ BẤT KỲ Cơ Quan Chính Phủ nào để bao gồm nội dung, ngoại trừ thư từ DC DMV (KHÔNG chấp nhận Thông
Báo Thay Đổi Địa Chỉ từ Dịch Vụ Bưu Điện)
Thư trên tiêu đề thư chính thức do văn phòng đăng ký của các trường Đại Học và Cao Đẳng DC cấp phản ánh tên của khách hàng và
xác nhận địa chỉ trong khuôn viên trường của khách hàng
**Mẫu đơn được DC DMV chấp thuận từ nhà cung cấp dịch vụ xã hội được chứng nhận (thẻ Chỉ Dành Cho Thẻ Nhận Dạng)
**Mẫu Đơn Chứng Nhận Bằng Chứng Cư Trú DC (Người chứng nhận phải cung cấp hai (2) giấy tờ chứng minh cư trú ít nhất sáu (6) tháng
trước ngày nộp đơn)

**Không yêu cầu nguồn tài liệu cư trú thứ hai

Bất kỳ người nào sử dụng tên hoặc địa chỉ hư cấu và cố ý đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lệch nào trong đơn đăng ký này đều vi phạm Luật
DC và có thể bị phạt không quá $1,000 hoặc 180 ngày tù hoặc cả hai. (BỘ LUẬT CHÍNH THỨC D.C. §22-2405)

Qua văn bản này tôi xin xác nhận rằng thông tin trong đơn đăng ký này là đúng và chính xác.
Chữ Ký Người Đăng Ký:
_______________

Ngày:

CHỈ DÀNH CHO VIÊN CHỨC DMV DC SỬ DỤNG
CHỮ KÝ GIÁM KHẢO DMV:___________________________________________NGÀY:____________
Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.dmv.dc.gov hay gọi số 311 hoặc 202-737-4404 để biết thêm thông tin.
Để báo cáo hành vi lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng của bất kỳ viên chức hoặc Cơ Quan Chính Quyền nào tại DC, hãy gọi đến Văn Phòng Tổng Thanh Tra DC theo số 1800-521-1639.
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