
 

Редакція від 2/8/2013 

Шкільний округ № 401 м. Елмвуд-Парк 

             Форми підтвердження місця проживання 2013- 2014 

(Учні повинні бути резидентами міста Елмвуд-Парк з 13 серпня 2013 р.) 
 

Ця форма підтвердження місця проживання служить свідченням того, що дитина / діти, перераховані нижче, не реєструються в окрузі 
лише з метою навчання в школі та / мають постійне місце проживання з особою, яка має повне право опіки і контролю.  Реєстрація учня, 

який не є резидентом, є шахрайством.  Якщо буде встановлено, що будь-який учень записаний обманним шляхом, його буде негайно 

вилучено зі списків учнів.  Батьки або опікуни, які здійснюють незаконну реєстрацію, будуть повинні сплатити за пройдене навчання за 
ставкою, яка стягується з нерезидентів, але не більше 110% витрат на душу населення.  Особа, яка свідомо чи навмисно подає округу 

неправдиву інформацію про місце проживання учня з метою створення можливостей для цього учня відвідувати будь-яку школу в цьому 

окрузі без оплати за навчання, яка стягується з нерезидентів, є винною у скоєнні правопорушення класу С і буде притягнута до 

відповідальності округом. 

 

УСІ ДОКУМЕНТИ ПОВИННІ МІСТИТИ ПОТОЧНУ АДРЕСУ В М. ЕЛМВУД-ПАРК РАЗОМ З ІМ'ЯМ ОДНОГО 

З БАТЬКІВ / ОПІКУНА 

� У мене є / я воджу автомобіль 

� У мене немає / я не воджу автомобіль 

A. НАДАЙТЕ ОДИН З ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:  

� Рахунок за податок на нерухомість за поточний календарний рік. 

� Поточна виписка по іпотеці / письмовий звіт про угоду з продажу нерухомості або лист від податкового 

інспектора округу. 

� Договір про оренду, укладений протягом останніх 12 місяців, у якому вказано ім'я, підпис, адреса та номер 

телефону орендодавця й підпис орендаря / орендарів.  У ньому повинні бути перераховані всі особи, 

що проживають в домогосподарстві. 
� Нотаріально завірений лист про місце проживання.  (Використовується у випадку, якщо у вас немає договору 

про оренду або якщо ви живете з друзями або родичами).  Указати імена всіх осіб, що проживають в 

домогосподарстві.  
 

B. ТАКОЖ НАДАЙТЕ ОДИН З ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ: 

� Поточний рахунок на ваше ім'я за воду, електрику, газ, Інтернет, супутникове або кабельне телебачення. 

� Дійсну реєстрацію транспортного засобу в штаті Іллінойс або м. Елмвуд-Парк або поточну карту 

страхування автомобіля з водійськими правами, виданими в штаті Іллінойс. 
� Дійсну картку соціальної допомоги або документ з Департаменту соціального забезпечення (DHS), або 

Департаменту в справах дітей та сім'ї (DCFS) з указівкою вашого імені і поточного адреси в м. Елмвуд-Парк. 

� Документ про страхування домашнього майна або страхування майна орендаря. 

� Свіжа квитанція про нарахування заробітної плати від роботодавця із зазначенням вашої адреси. 

 

 

� Посвідчення особи з фотокарткою, видане державними органами (водійські права штату Іллінойс, якщо у 

вас є / ви водите автомобіль з адресою в місті Елмвуд-Парк або посвідчення особи, видане штатом 

Іллінойс, з адресою в м. Елмвуд-Парк) 

� Документ, що засвідчує особу, виданий федеральним урядом (паспорт) 

� Інше посвідчення особи з фотокарткою 

� Якщо ви не можете надати посвідчення особи з фотокарткою, для підтвердження особи ви можете 
привести із собою особу, яка не є вашим родичем, (сусід, пастор, роботодавець тощо). 
 

Для запису вашої дитини в школу необхідно надати один документ з КАТЕГОРІЇ А, один документ з КАТЕГОРІЇ B і один 

документ з КАТЕГОРІЇ С.  Загалом необхідно надати три документи. 
  

ДОЗВІЛ НА ВИДАЧУ ІНФОРМАЦІЇ:  я підтверджую, що розумію вимоги, пов'язані з місцем проживання, і що мені відоме 
покарання за шахрайство під час реєстрації. Я дозволяю секретарю або іншому уповноваженому представнику шкільного 

округу 401 міста Елмвуд-Парк, який надає цей дозвіл або його копію, протягом одного року з дати підписання цього 

С. ТАКОЖ НАДАЙТЕ ОДИН З ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ (підтвердження особистого посвідчення): 
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документа отримувати будь-яку інформацію від будь-якої особи або установи щодо мого місця проживання та перевіряти 

інформацію, яку я надав / надала. Цей дозвіл надано абсолютно свідомо і за домовленістю  про те, що інформація призначена 

для службового користування шкільним округом міста 401 м. Елмвуд-Парк.  

Підпис матері / батька або опікуна  _______________________________  Дата  ______________________________  

Адреса матері / батька або опікуна  _____________________________________ Номер телефону ________________________  

Ім'я дитини  _________________________________________________________ Школа ________________________________  

Ім'я дитини  _________________________________________________________ Школа  ________________________________  

Ім'я дитини  _________________________________________________________ Школа  ________________________________  


