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Elmwood Park CUSD #401 

            Formulari i Vërtetimit të Vendbanimit 2013- 2014  

(Studentët duhet të jenë banorë/rezidentë të Elmwood Park Residents qysh prej 13 gushtit 2013) 
 

Formulari i proves së vendbamit vërteton se fëmija ose fëmijët e përmendur më poshtë nuk po regjistrohen në Distrikt vetëm për arësye arësimi, dhe 

se banojnë rregullisht apo me bazë permanente në Distrikt me personin që ka kujdestari dhe kontroll të plotë.  Regjistrimi i studentit jo rezident është 

veprim mashtrues. Studenti që zbulohet së është regjistruar me mashtrim do të çregjistrohet menjëherë. Prindërit ose kujdestarët që kryejnë regjistrim 

me mashtrim detyrohen të paguajnë tarifën arësimore të caktuar për studentët jo –rezidentë, dhe kjo masë është prapavepruese dhe nuk mund të jetë 

më shumë se 110% e kostos për person. Personi që i paraqet Distriktit të dhëna të rrejshme për rezidencën e një nxënësi dhe e bën këtë veprim, me 

dijeni dhe ndërgjegje  me synimin që nxënësi në fjalë të ndjekë çdo shkollë në Distrikt kryen kundërvajtje të Klasës C dhe do të ndiqet penalisht nga 

Distrikti. 

 

TE GJITHA DOKUMENTET DUHET TE KENE ADRESE KORRENTE TE ELMWOOD PARK SEBASHKU ME 

EMRIN E PRINDIT/GUARDIANIT 

� Unë zotëroj/ngas makinë 

� Unë nuk zotëroj/nuk ngas makinë 

A. PARAQISNI NJERIN NGA DOKUMENTET E MEPOSHTME: 

� Fatura tatimore e pasurisë së paluajtshme për vitin kalendarik të tanishëm. 

� Deklarata e tanishme e kredisë bankare/deklarata përfundimtare e shitjes ose letra nga kryellogaritari i qarkut.  

� Kontrata e qerasë me datë qysh prej 12 muajve të fundit që tregon emrin, nënshkrimin, adresën dhe numrin e telefonit 

të qeradhënësit dhe nënshkrimin e qeramarrësit. Kontrata e qerasë duhet të shënojë të gjithë personat që jetojnë 

në banesë. 

� Letër e noterizuar e Formularit të Rezidencës. (nëse ju nuk keni kontratë qeraje ose jetoni me shoqëri apo farefis). 

Përfshini të gjithë personat që jetojnë në familje. 
 

B. PARAQISNI GJTHASHTU NJERIN NGA DOKUMENTET E MEPOSHTME: 

� Faturën e tanishme të ujit, energjisë elektrike, gazit, internetit, kompanisë së satelitit ose kompanisë kabllore. 

� Regjistrim të vlefshëm të makinës në Illinois ose Elmwood Park ose kartë e tanishme të sigurimit të makinës me 

patentën e shtetit Illinois.  

� Kartë të vlefshme të asistencës publike ose dokumente nga DHS ose DCFS ku përfshihet emri dhe adresa tuaj e 

tanishme në Elmwood Park. 

� Dokumenti i sigurimit të banesës i pronart ose qeramarrësit.  

� Vërtetim pagesë e kohëve të fundit nga punëdhënësi tuaj, ku përmbahet edhe adresa.  

� Kartë identiteti e lëshuar nga shteti (patentë me foto e shtetit Illinois-it) (patentë e shtetit të Illinois nëse ju jeni 

pronar/ngisni makinë me adresë të Elmwood Park ose kartë identiteti e shtetit Illinois me adresë të Elmwood 

Park). 

� Kartë identiteti me foto, e lëshuar nga qeveria federale (pasaportë) 

� Karta të tjera identiteti me foto  

� Nëse ju nuk mund të paraqisni dot një kartë identiteti me foto, ju mund të sillni një person që nuk është farefis me 

ju (fqinj, prift, punëdhënës, etj) për të vërtetuar identitetin tuaj.  
 

Për të regjistruar fëmijën tuaj për në shkollë duhet të paraqiten NJE dokument nga KATEGORIA A, NJE dokument nga KATEGORIA B 

dhe një dolument nga KATEGORIA C. Gjithsejt duhet të paraqiten TRE dokumente.  
  

AUTORIZIM PER DHENIEN E INFORMACIONIT: Unë vërtetoj se i kuptoj kërkesat për vendbanim dhe se kam dijeni për masën e 

dënimit në rast regjistrimi me mashtrim. Unë autorizoj Sekretarinë e Shkollës ose përfaqësues të tjerë të Elmwood Park CUSD401, 

duke paraqitur këtë autorizim, ose kopje të tij, brenda një viti nga data e tij, për të marrë çdo informacion nga çdo person ose vend në 

lidhje me vendbanimin tim dhe për të verifikuar informacionin që kam paraqitur. Ky autorizim ekzekutohet me dijeninë dhe 

ndërgjegje të plotë se informacioni nevojitet për përdorim zyrtar të Elmwood Park CUSD401.  

Nënshkrimi i prindit/kujdestarit ____________________________________  Data  ______________________________  

C.  GJITHASHTU PARAQISNI NJERIN PREJ DOKUMENTEVE TE MEPOSHTME (Prova  kartës 

pessonale të identitetit) 



 

Revised 2/8/2013 

Adresa e prindit/kujdestarit  _____________________________________________ Numri i telefonit  ________________________  

Emri i fëmijës ________________________________________________________ Shkolla ________________________________  

Emri i fëmijës ________________________________________________________ Shkolla  _______________________________  

Emri i fëmijës ________________________________________________________ Shkolla  _______________________________  


