
                                                                                                                          

 
           

        
     

  
 

  
 

 
 

      
  

 
    

 
  

 
 
 

   
                                                                                    

        
     

 
 

   
                                                                               

      
     

      
 
                             

       
 
 
   

                  
 
    

 

   

 
                  
           

           
     

           
        

            
        

  

Sở Giáo dục Tiểu bang Maryland/Văn phòng Chăm sóc Trẻ em
Chương trình Học bổng Chăm sóc Trẻ em

BIỂU MẪU THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ CUNG CẤP 

Gửi lại về: 
CCS Central 2 
PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

Phần 1 Thông tin chung 
Tên nhà cung cấp: Nhà cung cấp chính thức Nhà cung cấp không chính thức 

Số ID nhà cung cấp: Số điện thoại liên hệ: 

Phần 2 Địa chỉ thanh toán hiện tại 
Địa chỉ thanh toán:           Đường  Căn hộ#    Thành phố   Tiểu bang Mã bưu chính       Hạt 

Phần 3 Địa chỉ thanh toán mới 
Địa chỉ thanh toán:           Đường      Căn hộ#      Thành phố   Tiểu bang Mã bưu chính       Hạt   

Ngày thay đổi có hiệu lực: THÁNG/NGÀY/NĂM 

Bạn phải gửi kèm bản sao các tài liệu hỗ trợ như hóa đơn tiện ích, trang đầu tiên và chữ ký của hợp đồng thuê nhà hoặc bản sao 
kê thế chấp, để chứng minh đây là địa chỉ mới của bạn. 

Phần 4   Chữ kỹ 
Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã khai trên đây là đúng sự thật và chính xác, nếu sai tôi xin chịu hình phạt. 

Chữ ký của nhà cung cấp: Ngày: 

Bạn phải ký Biểu mẫu thay đổi địa chỉ của nhà cung cấp này thì biểu mẫu này mới được xử lý. 

Ghi chú: Nếu bạn cần thay đổi địa chỉ gửi thư của mình cho các tài liệu khác như hóa đơn và thư hoặc địa điểm của 
cơ sở của bạn đã thay đổi, vui lòng liên hệ với địa chỉ sau: 

•	 Được cấp phép – liên hệ với văn phòng cấp phép khu vực của bạn. (Đảm bảo chuyên gia cấp phép có địa 
chỉ email hiện tại của bạn) 

•	 Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc trẻ em gia đình đã đăng ký - liên hệ với văn phòng cấp phép khu vực của 
bạn. (Đảm bảo chuyên gia cấp phép có địa chỉ email hiện tại của bạn) 

•	 Nhà cung cấp dịch vụ không chính thức - liên hệ với Trung tâm học bổng Chăm sóc trẻ em. (Đảm bảo 
Trung tâm CCS 2 có địa chỉ email hiện tại của bạn) 
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