מחוז בית ספרי LOWER MORELAND TOWNSHIP
2551 MURRAY AVENUE, HUNTINGDON VALLEY, PENNSYLVANIA 19006

טופס אימות תושבות עבור תלמידים חדשים
______________________________
שם התלמיד

__________________
כניסה לביה"ס

___________________________________
שם האב (אפוטרופוס)
___________________________________
שם האם (אפוטרופוס)

מרחיבים אופקים...
מייחדים את המצוינות

________________
תאריך לידה

_________________
קשר
_________________
קשר

_______ _________________
כניסה לכיתה
גיל

שם הורה

אפוטרופוס

משמורת חוקית

שם הורה

אפוטרופוס

משמורת חוקית

**************************************************************************************************************************
כתובת מגורים במחוז ___________________________________________________________ :Lower Moreland Township
רחוב
_______________________________________________________
_________________________
מיקוד
מדינה
עיר/ת.ד
טלפון
כן

האם אתה מתגורר כעת בכתובת שצוינה לעיל במחוז ?pM d oM dnare oM rewoL

לא (*)

____________________________

(*) אם התשובה לשאלה היא "לא" ,אזי נדרשים ההורים או האפוטרופוס של התלמיד(ים) הנרשם(ים) לספק הסכם מכר המעיד על תושבות ומגורים
לפני תום שנת הלימודים הנוכחית ,המועד שבו שכר הלימוד השנתי שנקבע בתאריך הרישום ישולם מראש.
תאריך תושבות (מגורים) צפוי?

________________________________________________________________________________

****************************************************************************************************************
הכתובת שלעיל היא הכתובת שבה אני אוכל ושוהה במהלך הלילה רוב הזמן ( 1מתוך  7ימים)?
לא נכון
נכון
הכתובת שלעיל היא הכתובת שבה ילדיי אוכלים ושוהים במהלך הלילה רוב הזמן.
לא נכון
נכון
לא קיימת כתובת אחרת שבה ילדיי שוהים במהלך הלילה על בסיס קבוע?
לא נכון
נכון
אין בבעלותי בית מחוץ למחוז הבית ספרי .pM D oM DpARE oM REWOL
לא נכון
נכון
אני שוכר/מחכיר בית או דירה מחוץ למחוז הבית ספרי .pM D oM DpARE oM REWOL
לא נכון
נכון
הוענק לי מקום מגורים מחוץ למחוז הבית ספרי  pM D oM DpARE oM REWOLעל-ידי חבר ,קרוב משפחה
לא נכון
נכון
או משרד ממשלתי.
אם סימנת "לא נכון" באחת מההצהרות הנ"ל ,אנא פרט____________________________________________________________ .
__________________________________________________________________________________________________
****************************************************************************************************************************************
כתובת קודמת לתושבות במחוז ____________________________________________________ :pM d oM dnare oM rewoL
רחוב
___________________________________________________
_________________________
מיקוד
מדינה
עיר/ת.ד
טלפון
הוכחת התושבות נדרשת בטרם ניתן יהיה לרשום את התלמיד שלך לבתי הספר שלנו:



תצלום מסמך מזהה של ההורה/האפוטרופוס הרושם את התלמיד(ים) –
(רישיון נהיגה בתוקף ,תעודת זהות ממשלתית או דרכון)
שטר בעלות ,טופס מס רכוש עדכני ,או הסכם חכירה למטרת מגורים

לרבות  2פריטים נוספים אשר עשויים לכלול:






דו"ח הכנסות
הצהרת ביטוח
מכתב ממעסיק (אם לא עצמאי)
הצהרת חשבון בנק
הצהרת כרטיס אשראי

_______________________________________________
תאריך
חתימת חבר הסגל הרושם
המלצות/הערות המנהל:






כרטיס בוחר
רישום רכב
אישור מביטוח לאומי
חשבון או דוח מספק שירותים ציבוריים

_______________________________________________
תאריך
חתימה ,הורה (הורים) או אפוטרופוס

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

10/10/11

