چانسلر کا ضابطہ

A-101

صفحہ  1کا 2

A-101

والدین یک رہائش کا حلف نامہ
گھرمی ذییل کرایہ دار ںہی ،یا اگر ایک ےس زیادہ خاندان ایک جگہ رہائش پذیر ںہی اور رصف
چانسلر ےک ضابےط  A-101ےک مطابق ،اگر والدین ایک اپارٹمنٹ یا
ں
ایک ےک نام کرایہ نامہ ےہ یا گھر کا ایک یہ مالک ےہ ،والدین ےک ںلی ایک تصدیق شدہ (نوٹرائز) کیا ہوا "پتہ کا حلف نامہ" پیش کرنا الزیم ےہ ،جس پر بنیادی
می رہائش پذیر ےہ ،اور کرایہ
کرایہ نامہ ےک حامل اور اس ےک ساتھ یہ والدین ےک دستخط ہونا الزیم ںہی جو اس بات یک تصدیق کریں کہ یہ خاندان اس گھر ں
ے
نامہ یا مکان یک ملکیت ےک کاغذات منسلک کرنا الزیم ہ۔ دورسوں ےک ساتھ ے
نہی ےہ۔
رہن واےل خاندانوں کو یہ فارم جمع کروان یک ےرصورت ں
ے

ے
ے
لکھی۔
می ں
جز  :Aطالب علم یک معلومات  −بران مہربان سیایہ ےس واضح جیل حروف ں
طالب علم کا پہال نام

طالب علم کا آخری نام

 /OSIS #طالب علم کا ے
آن ڈی #

تاری ِخ پیدائش (سال  /دن  /مہینہ)

ٹیلیفون نمب

طالب علم کا موجودہ پتہ (گھر نمب ،ر
اسبیٹ ،اپارٹمنٹ نمب ،شہر ،ریاست اور زپ کوڈ)

ے
ے
لکھی۔
می ں
حصہ  :Bوالدین یک معلومات  −بران مہربان سیایہ ےس واضح جیل حروف ں
والدین  /رسپرست کا پہال نام

والدین  /رسپرست کا آخری نام

والدین  /رسپرست کا موجودہ پتہ (گھر نمب ،ر
اسبیٹ ،اپارٹمنٹ نمب ،شہر ،ریاست اور زپ کوڈ)

گھر کا فون نمب

کام کا فون نمب:

ای میل پتہ

سیل فون نمب

ے
ے
جز  :Cبنیادی ں ے
لکھی۔
می ں
مکی  /کرایہ دار یک معلومات  −بران مہربان سیایہ ےس واضح طور پر جیل حروف ں
بنیادی ں ے
مکی  /کرایہ دار کا پہال نام

بنیادی ں ے
مکی  /کرایہ دار کا آخری نام

مکی  /کرایہ دار کا موجودہ پتہ (گھر نمب ،ر
بنیادی ں ے
اسبیٹ ،اپارٹمنٹ نمب ،شہر ،ریاست اور زپ کوڈ)

گھر کا فون نمب
والدین ےک ساتھ رشتہ

کام کا فون نمب

سیل فون نمب

ای میل پتہ

قیام یک متوقع مدت
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A-101

چانسلر کا ضابطہ

صفحہ  2کا 2

A-101

ے
چاہین:
والدین ےک ذریےع مکمل کیا جانا
می _________________________________________ __________________________________________ ،کا والدین
ں
(طالب علم کا نام اور تاری خ پیدائش درج کریں)
می ذیل ےک ساتھ ________________________________________________________________
می تصدیق کرتا ہوں کہ ں
بذریعہ ہذا ں
(نام درج کریں)
ذیل ےپن پر رہائش پذیر ہوں _____________________________________________________________________________.
ںے
(لب ےک حامل اصل فرد کا پتہ اور رابےط کا نمب درج کریں)
ٔ
حارصی یک تحقیق کریں بشمول اصل ں ے
مبی رہائش یک تصدیق ےک لی ے
لب ےک حامل ےک
می جانتا ہوں کہ نیویارک شہر
محکمہ تعلیم کو یہ حق حاصل ےہ کہ وہ ں
ں
ں
ر
ٔ
مبی رہائش ےک ذریعہ ں ے
تعی کردہ اہلیت پر ےہ ،اور محکمہ تعلیم کو ان طلبا یک
انحصار
کا
یشن
رجسب
می
اسکول
کہ
ہوں
جانتا
بیھ
یہ
می
ےک۔
دورے
ےک
گھر
ں
ں
ں
ر
ر
جھون دستاویزات پیش کی ے
گی تھے۔
رجسبیشن ےک وقت
منتقیل کا حق ےہ جنےک ںلی
ں
اپن بچ ےک اسکول کو ےنی ےپن ےک ثبوت مہیا ے
ے
می ے
کرن پر رضامند ہوں۔
اگر ں
مبی رہائش تبدیل ہون ،تو ں
ے
والدین ےک دستخط_____________________________________________________ :

چاہی۔
اصل کرایہ نامہ ےک حامل  /کرایہ دار ےک ذریےع مکمل کیا جانا
ے
می بذریعہ ہذا تصدیق کرتا ہوں کہ
ں
_______________________________________________________________________________________ _______________
بچ /بچوں ےک نام درج کریں)
(والدین اور ے
مبے ساتھ ذیل ےپن پر ے
رہن ںہی
ں
_______________________________________________________________________________________
(پتہ درج کریں)
می ذیل یک رہائش یک تصدیق کرتا ہوں __________________________________
می جانتا ہوں کہ اس حلف ناےم پر دستخط کر ےک ں
ں
(نام درج کریں)
حارصی یک تحقیق ے
ٔ
فریقی یک رہائش یک تصدیق ےک لی ے
می دی ے
ںے
کرن کا حق حاصل
گی
ں
ں
می یہ بیھ سمجھتا ہوں کہ نیویارک شہر محکمہ تعلیم کو اس حلف نامہ ں ے
ے
ے
ر
ٔ
می مجھ ےس درج ذیل ےک
مبے گھر ےک دورے اور ں
ےہ ،بشمول ں
مبے ہمسایوں ےس انبویو کرن ےک۔ محکمہ تعلیم کو مزید معلومات یک حاجت ہون یک صورت ں
نمب (نمبوں) پر رابطہ کیا جاسکتا ےہ۔
کرایہ نامہ ےک اصل حامل ےک دستخط____________________________________________ :
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