
CHANGE OF ADDRESS FORM 
FORMULARIO DE CAMBIO DE DOMICILIO 

GIẤY THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ 
 
 

Submit along with Residency Verification Declaration (D-90G) and Acceptable Proof of Residence Documents 
Presentar junto con La Declaración Legal de Verificación de Ddomicilio y documentos aceptables de prueba de domicilio  

Tờ Khai Hữu Thê Xác Nhận Nơi Cư Trú dinh kèm (Mẫu D-90G)và những Giấy Tờ Thích Hợp làm Bằng Chứng Nơi Ở 
 
Student Information 
Información del estudiante 
Chi Tiết về Học Sinh 
 
Student ID         School Enrolled 
ID del estudiante         Escuela en la que se matriculó 
Danh Số Học Sinh        Trường Xin Học 
 
Student Name  
Nombre del estudiante   
Tên Học Sinh       
 
Old Address 
Domicilio anterior 
Địa chỉ nơi ở cũ 
 
New Contact Information: 
Nueva información de contacto 
Chi Tiết Mới Về Việc Tiếp-xúc với Gia Đình  
 
Student Home Address:                                  Apt. # 
Domicilio particular del estudiante 
Địa Chỉ Nhà 
 
City State                   Zip Phone  (       ) 
Ciudad Estado Zona postal              Teléfono 
Thành Phố Tiểu Bang Khu Bưu Chính Điện Thoại 
 
Student lives with     Mother       Father Other Relative or Guardian (Please attach custodial papers) 
Estudiante vive con Madre Padre Otro pariente o tutor (Por favor muestre papeles de custodia)   
Học Sinh Sống Với Mẹ Cha Họ Hàng hay Giám Hộ (Xin đính kèm giấy quyền nuôi dưỡng)      
 
Residence – where is your child/family currently living? (Federally mandated by NCLB) (please check one) 
Residencia – Dónde está viviendo su familia actualmente? (Mandada por la ley federal NCLB) (por favor marque una) 
Nơi Cư Ngụ - Con em /gia đình quý vị đang cư  ngụ ở đâu? ( điều này do liên bang bắt buộc theo luật NCLB) (Xin 
đánh dấu một ô) 

 
 
 

        Signature Date 
Firma del Padre o Tutor Fecha 

 Phụ Huynh/Giám Hộ ký tên Ngày  
    
D-90N   2/13/19        

 In a single family permanent resident (house, apartment, condo, mobile home) 
Viviendo solos en un domicilio permanente (casa, apartamento, condo, casa movible) 
Thường trú trong một căn hộ dành cho một gia đình (như nhà, mộ gian ở chung cư, căn 
hộ chung vách, mô-bi-hôm) 

 In a motel/hotel (09) 
En un hotel o motel  
Ở nhà trọ/khách sạn 

 Doubled-up (sharing housing with other families/individuals due to economic 
hardship or loss) (11) 
Acompañados (Compartiendo casa con otras familias/individuos, debido a la crisis 
económica  
Ở chung (ở chung với các gia đình/cá nhân khác vì gặp khó khăn hay thua lỗ về mặt tài 
chánh) 

 Unsheltered (car/campsite) (12) 
Sin albergue (carro/campamento)  
Không phải là căn nhà (như xe hơi/nơi dành cho cắm 
trại) 

 In a shelter or transitional housing program (10) 
En un albergue o en un programa de vivienda temporal  
Ở nơi tạm trú hay nơi thuộc chương trình nhà chuyển tiếp 

 Other (15) (please specifiy) 
Otro  (Por favor especifique) 
Ở nơi thuộc loại khác (xin nói rõ) 


