LOWER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT

2551 MURRAY AVENUE, HUNTINGDON VALLEY, PENNSYLVANIA 19006

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСИ ДЛЯ НОВИХ УЧНІВ_

Розширюємо горизонти…
Розвиваємо досконалість

______________________________ __________________ ________________ _______ ___________________
Ім'я учня
Поступає до школи
Дата народження
Вік
Клас
___________________________________ _________________
Батьки
Опікун
Законний опікун
Ім'я батька (опікуна)
Відносини
___________________________________ _________________
Батьки
Опікун
Законний опікун
Ім'я матері (опікуна)
Відносини
*********************************************************************************************************************************
Адреса місця проживання у Lower Moreland Township: _____________________________________________________
Вулиця
_________________________
_____________________________________________________
Тел.
Місто/Поштове відділення
Штат
Індекс
На даний час ви проживаєте в Lower Moreland Township за вказаною адресою?

Так

Ні (*) _______________________

(*) Якщо відповідь на питання "Ні", то батьки або опікуни зарахованого учня(ів) повинні надати письмову угоду про продаж,
у якій передбачено заселення та проживання до кінця поточного навчального року, за умови що встановлена щорічна
плата за навчання сплачуватиметься наперед з моменту зарахування учня.
Очікувана дата заселення (розміщення)? _______________________________________________________________________

***********************************************************************************************************************************
Ні За вказаною адресою я приймаю їжу та сплю впродовж більшості днів (4 з 7).
Ні За вказаною адресою мої діти приймають їжу та сплять впродовж більшості днів.
Ні Чи немає іншої адреси, де дитина (діти) регулярно проводить ніч?
Ні Я не є власником будинку за межами шкільного округу Lower Moreland Township.
Ні Я наймаю будинок або квартиру за межами шкільного округу Lower Moreland Township.
Ні Мені надають житлову площу за межами шкільного округу Lower Moreland Township
друзі, родичі або державна служба.
Якщо ви відповіли "Ні" на будь-яке з зазначених стверджень, поясніть детальніше. ________________________________
______________________________________________________________________________________________________
*************************************************************************************************************************************
Адреса до проживання у Lower Moreland Township: __________________________________________________________
Вулиця
_________________________
_______________________________________________________
Тел.
Місто/поштове відділення
Штат
Індекс
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Для реєстрації учня у школі необхідно надати Підтвердження про місце проживання:



Фотографія та документ, що засвідчує особу батьків/опікуна учня/учнів
(Дійсне посвідчення водія, паспорт або інший виданий урядом юридичний документ, що ідентифікує
особу клієнта з фотографією)
Свідоцтво про володіння нерухомістю, найнедавніший рахунок на сплату податку на житло або
нотаріально засвідчений договір оренди житлового приміщення.

А ТАКОЖ 2 додаткових документа, накшталт:




Довідка з податкової служби
Страхове свідоцтво
Лист від роботодавця (якщо ви не є самостійно
зайнятою особою)



Виписка з банківського рахунку



Платіжна вимога

___________________________________________________
Підпис реєструючої особи
Дата




Реєстраційна картка виборця
Реєстрація автомобіля



Картка призначення державної допомоги



Довідка про надання комунальних послуг
або платіжна вимога

________________________________________________
Підпис, батьки або опікун
Дата

Рекомендації/коментарі керівника: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

10/10/14

