
Шкільний округ № 401 м. Елмвуд-Парк 7:60-E1 

 

Лист від орендодавця про місце проживання замість договору про оренду 
(Навчальний рік 13-14) 

Особа, яка бажає записати дитину в школу, може використовувати цю форму як 

підтвердження місця проживання в разі відсутності підписаного договору про оренду; для 

підтвердження місця проживання також будуть потрібні інші документи.  Подайте цю 

заповнену форму зі своїм підписом і підписом вашого орендодавця разом з документами про 

ваше місце проживання.  Шкільний округ залишає за собою право вивчити надані 

підтверджувальні документи; заповнення цієї форми не гарантує прийому. 

Форма має бути заповнена та підписана особою, яка записує дитину, і подана разом з 

документами про ваше місце проживання.   

   

Дитина  Школа 

   

Дитина  Школа 

   

Дитина  Школа 

   

Дитина  Школа 

   

Дитина  Школа 

   

Підпис орендатора  Дата  

   

Ступінь спорідненості з дитиною   

  Елмвуд-Парк  60707 

Адреса місця проживання: вулиця  місто  

поштовий 

індекс 

   

Щоб підтвердити, що ви знімаєте житло за цією адресою, форма повинна бути підписана 

орендодавцем. 

Я підтверджую, що зазначені особи дійсно проживають за вказаною вище адресою за 

договором про оренду в період з / /  по  / / . 

   

Підпис орендодавця  Дата 

   

Ім'я орендодавця   Номер телефону орендодавця 

     

Адреса орендодавця  місто  

поштовий 

індекс 

� Я живу в родичів. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  Якщо буде встановлено, що учень не є резидентом округу, який повинен оплачувати 

навчання, особи, що записують учня, повинні внести сплату за навчання за ставкою, яка стягується з нерезидентів, 

починаючи з дати, коли учень почав відвідувати школу округу як нерезидент. 

Особа, яка свідомо записує або намагається записати в цю окружну школу учня на безкоштовній основі і знає, що 

учень не є резидентом округу, є винною в скоєнні правопорушення класу C, за винятком украй обмежених 

обставин, відповідно до Закону штату (105 ILCS 5/10-20.12b(e). 



Шкільний округ № 401 м. Елмвуд-Парк 7:60-E1 

 

Особа, яка свідомо чи навмисно подає до шкільного округу неправдиву інформацію про місце проживання учня з 

метою створення можливостей для цього учня відвідувати будь-яку школу в цьому окрузі без сплати за навчання, 

яка стягується з нерезидентів, є винною в скоєнні правопорушення класу С (105 ILCS 5/10-20.12b(f). 

 

Підпис нотаріуса: ________________________________ Дата: _______________________       печатка / 

підпис  


