
 

 

Những Câu Hỏi Thường Gặp về Mẫu 
Chứng Nhận Cư Dân của Quận 

Columbia (D.C.) 
 
Tôi có phải điền đầy đủ vào Mẫu Chứng Nhận Cư Dân của Quận Columbia 
(D.C)? 
 
Quý vị có thể chứng minh được rằng quý vị sống tại Quận bằng việc trình ra một trong những văn bản có ghi tên và 
địa chỉ của quý vị tại Quận Columbia (D.C) sau đây: 

- Bằng lái xe hợp lệ của Quận Columbia (D.C.) hoặc một thẻ ID tương đương nhưng không phải bằng lái.  
- Hợp đồng hay hóa đơn thanh toán tiền thuê nhà hợp lệ, giấy ủy quyền, các giấy tờ thỏa thuận, hay một phiếu cân 
đối tài khoản mua trả góp đối với một ngôi nhà tại Quận. 

- Hợp đồng bảo hiểm nhà dành cho chủ nhà hay người thuê nhà hợp lệ đối với một căn nhà tại Quận. 
- Hóa đơn thuế bất động sản tại Quận Columbia (D.C) trong vòng 60 ngày qua. 
- Hóa đơn tiện ích sinh hoạt (nước, gas, điện, dầu, cáp, hay hóa đơn điện thoại cố định) trong vòng 60 ngày qua. 
- Mẫu thanh toán tiền lương trong vòng 30 ngày qua có địa chỉ và số tiền tạm nộp thuế tại Quận Columbia (D.C). 
- Thẻ cử tri của Quận Columbia (D.C). 

 
Nếu quý vị không có bất cứ một văn bản nào trong danh sách nêu trên, quý vị phải hoàn thành 
Mẫu Chứng Nhận Cư Dân của Quận Columbia (D.C). 
 
Mẫu Chứng Nhận Cư Dân của Quận Columbia (D.C) yêu cầu một cá nhân 
hoặc tổ chức khác xác nhận rằng tôi sống ở Quận. Những ai có thể điền 
mẫu này cho tôi? 
 
Mẫu này có hai phần khác nhau để cho một chủ thể khác xác nhận rằng quý vị sống tại Quận—một phần dành cho 
chủ thể xác nhận là một cá nhân và một phần dành cho chủ thể xác nhận là một tổ chức. Chỉ cần điền đầy đủ một 
trong hai phần xác nhận đó. 
- Cá Nhân: Bất cứ cư dân của Quận Columbia (D.C) nào biết rằng quý vị sống tại Quận đều có thể điền và ký vào 
Phần B của mẫu chứng nhận cho quý vị. Người đó có thể là người ở cùng, hàng xóm, chủ nhà, bạn bè, vân vân.  
Người này cũng phải chứng tỏ được rằng họ sống tại Quận Columbia (D.C) bằng việc trình ra một bản copy của 
các văn bản có ghi tên và địa chỉ của họ nêu ở danh sách trên. 
- Tổ Chức: Một người làm việc cho một cơ quan dịch vụ xã hội ở Quận Columbia (D.C) (như trạm y tế, nơi phát 
chẩn, cơ quan dịch vụ cho người nhập cư, tổ chức tôn giáo, nơi cư ngụ cho người vô gia cư, vân vân.) cung cấp 
dịch vụ cho quý vị cũng có thể điền vào Phần C của mẫu nếu họ cho rằng quý vị sống tại Quận. Người xác nhận 
của tổ chức sẽ phải trình ra mã số thuế và IMA sẽ gọi điện cho người đó để xác nhận thông tin. 
 
Tại sao người điền mẫu này cho tôi phải chứng minh được rằng họ sống 
tại Quận? 
 
Bằng việc trình ra bằng chứng rằng họ sống tại Quận, người xác nhận tư cách cư dân của quý vị đã đi thêm một 
bước để xác nhận họ là ai và họ sống ở đâu—và vì thế làm cho họ trở thành một “nguồn thông tin có thể kiểm 
chứng”. Bước đi này làm cho thông tin trở nên đáng tin cậy hơn và giúp IMA quyết định nhanh rằng quý vị thực sự 
có sống ở Quận. Một khi họ khẳng định được rằng quý vị sống tại Quận, các nhân viên IMA sẽ tiến hành xử lý hồ 
sơ xin dịch vụ y tế từ Hiệp Hội Y Tế Quận Columbia (D.C. Healthcare Alliance) của quý vị. 


