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Vërtetim Vendbanimi i lëshuar prej Qiradhënësit që zëvendëson Kontratën e Qerasë 
SY13-14 

Prindi që dëshiron të regjistrojë fëmijën në shkollë mund të përdorë këtë formular si Vërtetim 

Vendbanimi në rastet kur kontrata e nënshkruar e qerasë nuk është e disponueshme. Megjithatë, për të 

verifikuar vendbanimin do të nevojiten edhe dokumente të tjera. Lutem plotësoni formularin e 

mëposhtëm, vendosni nënshkrimin tuaj dhe të qeradhënësit dhe na e dorëzoni bashkë me dokumentet 

e tjera tuajat të vendbanimit. Distrikti Shkollor rezervon të drejtën të çmojë të gjitha provat e 

paraqitura; plotësimi i këtij formluari nuk garanton pranimin në shkollë.  

Të dhënat e mëposhtme, pasi të plotësohen dhe nënshkruhen nga personi që dëshiron të 

regjistrojë fëmijën në shkollë., duhet të dorëzohen në shkollë bashkë me dokumentet tuaja të 

vendbanimit.  

   
Emri i fëmijës  Shkolla 

   
Emri i fëmijës  Shkolla 

   
Emri i fëmijës  Shkolla 

   
Emri i fëmijës  Shkolla 

   
Emri i fëmijës  Shkolla 

   
Nënshkrimi i Qeradhënësit  Data 

   
Lidhja me fëmijën   

  Elmwood Park  60707 

Adresa rrugore e venbanimit  Qyteti  Kodi postar 

   

Për t’u nënshkruar prej qeradhënësit tuaj për të vërtetuar se ju jeni qeramarrës në këtë 

banesë.  

Vërtetoj se personat e sipërshënuar banojnë në adresën e sipërshënuar për periudhën e qerasë prej /

 /  deri   / / . 

   
Nënshrkimi i qeradhënësit  Data 

   

Emri i qeradhënësit   Numri i telefonit i qeradhënësit 

     

Adresa e qeradhënësit  Qyteti  Kodi postar 

���� Unë jetoj me të afërmit e mi. 

VINI RE:  Nëse vërtetohet se studenti nuk është rezident i Distriktit dhe detyrohet të paguajë tarifën arsimore [tuition], 

atëhere për këtë detyrim tarifor mban përgjegjësi personi që e ka regjistruar studentin dhe masa e detyrimit arsimor për jo-

rezidentët llogaritet qysh nga data kur studenti filloi të ndjekë mësimet në Distriktin Shkollor si jo-rezident.   

Personi që me dijeni regjistron ose që përpiqet të regjistrojë në këtë Distrikt Shkollor pa pagesë tarifore një student për të 

cilin ai ka dijeni se nuk është rezident i distriktit është fajtor për kundravajtje të Klasës C, përveç rasteve tejet të kufizuara 

sikurse parashikohet në Ligjin e Shtetit (105 ILCS 5/10-20.12b(e). 

Personi që me dijini ose me vullnetin e plotë të tij deklaron para Distriktit Shkollor informata të rreme për vendbanimin e 

rezidentit me qëllim që t’ia mundësojë atij studenti ndjeken e çdo shkollë në atë distrikt pa paguar masën e tarifës arësimore 

për jo-rezidentët, është fajtor i kundërvajtjes së Klasës C (105 ILCS 5/10-20.12b(f). 
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Nënshkrimi i Noterit: ________________________________ Data: _______________________       Vula 


