
 401رقم  منطقة وحدة المجتمع التعليمية –إلموود بارك 

 2014-2013نموذج إثبات اإلقامة 

 )2013 أب 13 منذ إلموود بارك يكونوا من سكان أن الطالب على (يجب

إنما يقيمون بشكل دائم مع األطفال المذكورين الحقا غير مسجلين في المنطقة لغايات تعليمية فقط و ت اإلقامة هذا يشهد أن الطفل/ثباطلب إ
أي شخص يتم تسجيله الوصاية الكاملة. عملية تسجيل شخص غير مقيم في المنطقة تعتبر عملية تزوير. والشخص الذي يملك السيطرة و

ء األمور أو األوصياء الذين قاموا بالتسجيل المزور لدفع الرسوم الدراسية المفروضة . وسيخضع أوليازورا سيفصل من قائمة الحضور فورا
٪ من التكلفة للفرد الواحد. و سيكون أي شخص قد وفر معلومات كاذبة 110، والذي ال يتجاوز على الطالب غير المقيمين بأثر رجعي

قد ارتكب جنحة من الدرجة "ج"  .من حضور أي مدرسة في المنطقةللمنطقة عمدا أو عن علم بشأن إقامة الطالب بغرض تمكين الطالب 
 .ويجب أن يحاكم من قبل القضاء

 على جميع الوثائق أن تحتوي على عنوان ايلموود بارك الحالي مع اسم الوصي أو ولي األمر
 أقود مركبة \لكتأنا ام �

 أقود مركبة \ لكتأنا ال أم �

 الوثائق التالية: ىحدإالرجاء توفير  . أ
 الضرائب العقارية للعام الميالدي الحاليفاتورة  �
 مقيمال مقاطعة رسالة من أو البيان الختامي / الرهن العقاري الحالي بيان �
 المستأجرين \المستأجرالمالك و توقيع هاتف والعنوان والتوقيع االسم و تبين و التي الماضية 12ال  في غضون األشهر مؤرخة عقد اإليجار �

 في المنزل. جميع األشخاص الذين يعيشونب قائمةالوثيقة  يجب أن تشمل عليه.
األشخاص الذين  أسماء جميعأدرج .) مع أصدقاء أو أقارب أو العيش عقد اإليجار لم يكن لديك إذا (مستخدم. اإلقامة نموذج من رسالة موثق �

 في المنزل. يعيشون

 الوثائق التالية: ىحدإالرجاء توفير  ،أيضاً ب. 
 كهرباء أو غاز أو إنترنت أو موفر القمر الصناعي أو التلفاز الحالية بإسمك.فاتورة مياه أو  �
 رخصة قيادة من إلينوي. لىاباإلضافة أو بطاقة تأمين مركبة حالية  ،تسجيل مركبة في إلموود بارك أو إلينوي ساري المفعول �
 .بارك إلموودفي  اليالح كعنوانو اسمك يتضمن DHS DCFS من وثيقة أو صالحة  العامة المعونة بطاقة �
 .المستأجرين أو المنزل مالكلوثيقة التأمين  �
 .عنوانك ذكر فيها عملك رب من وثيقة دفع الراتب األخيرة �

 لية: (إثبات الهوية الشخصية)الوثائق التا ىدحإالرجاء توفير  ،أيضاً ج. 
بارك. أو هوية صادرة من ايلينوي ت تملك أو تقود مركبة في ايلموود هوية ذات صورة صادرة من الوالية (رخصة قيادة من الينوي إلذا كن �

 تحتوي على العنان ايلموود بارك) 
 هوية فدرالية  ذات صورة (جواز السفر) �
 هوية ذات صورة أخرى �
 معك) ذلك إلى وما العمل، صاحب القس، الجار،( شخص من غير األقارب جلب بإمكانك صورة، تحمل هوية بطاقة تقديم من تتمكن لم إذا �

 .هويتك على للمصادقة

 .وثائق ثالث مجموعه ما تقديم يجب. مدرسةفي ال طفلك لتسجيلفئة "ج"  من واحدة وثيقة و ،فئة "ب" من واحدة وثيقة ،أ فئة من واحدة وثيقة تقديم يجب

 مفوض من  ممثلأي  أو المسجل أفوض دناهأ الموقع أنا التسجيل الزور. عقوبةب علمعلى  وأني اإلقامة شروط أفهم يأنب أشهدإصدار المعلومات: أنا 
 مكان أو شخص أي من معلومات أي على لحصولبا تاريخه، من واحدة سنة غضون في منه، صورة أو اإلصدار، هذاه مع ،CUSD401 بارك إلموود
 لموودإل الرسمي لالستخدام هي المعلومات أن والفهم التامة المعرفة مع اإلصدار هذا تنفيذ يتم ها.قدمت التي المعلومات من لتحققوا إقامتي بمكان متعلقة
 .CUSD401 بارك
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