إجراءات التحقق من محل اإلقامة
بالمدارس العامة ببرينتري
ملحوظة :استمارة التحقق هذه مطلوبة كجزء من عملية التسجيل لجميع التالميذ.
اسم المدرسة:
اسم التلميذ (التالميذ)_________________________________________________________ :

السكن /العنوان:
رقم المنزل
□ علّم هنا إذا كنت مشرداً أو تقيم في ملجأ

□

الشارع

تاريخ الميالد: :

/

/

تاريخ الميالد: :

/

/

رقم الشقة

`

`

الرمز البريدي

علّم هنا لإلشارة إلى موافقتك على أنك سوف تخطر سلطات المدرسة بأي تغيير في العنوان دون تأخير

أنا على علم بأنه يجب أن يكون التلميذ(ة) مقيما ً في بلدة برينتري لكي يدام بالمدارس العامة ببرينتري .بصفتي الشخص البالغ الذي يقيم معه هذا التلميذ(ة) اآلن في العنوان المبين أعاله ،أقر
بان صلتب بالتلميذ(ة) هي (علّم على واحدة):
□ الوالد(ة)

□

□

الوصي(ة) القانوني

غير ذلك (نرجو التحديد)

إذا كان الشخص الذي يعيش معه الطفل في برينتري يتمتع بالحضانة /الوصاية القانونية على الطفل ،فيمكن للطفل أن يواصل المداومة بالمدرسة دون أي تكلفة مع إثبات حضانة الطفل /الوصاية
عليه .إذا كان الشخص الذي يعيش معه ا لطفل في برينتري ليس له وصاية قانونية على الطفل ،فإننا سنطلب من الوالد(ة) دفع الرسوم الدراسية للمداومة بمدرسة عامة ببرينتري( .الفصل
76ـ القسم  )6معدل الرسوم الدراسية الحالي هو  69.92دوالراً /اليوم أو  12,585.00دوالر في السنة.
لن يسمح للتالميذ الذين ال يقيمون في الموقع المحدد بالمداومة في المدارس العامة ببرينتري.
وقعت مع العلم بالعقوبة والغرامات المتعلقة بالحنث باليمين:
توقيع الوالد(ة) /ولي(ة) األمر

تاريخ اليوم

/

/

`

قبل أن يتم تسجيل التلميذ في المدارس العامة ببرينتري ،يجب على الوالد(ة) /الوصي(ة) القانوني(ة) تقديم إثبات محل اإلقامة عن طريق تقديم المستندات المطلوبة من كل عمود من األعمدة
أدناه وأية وثائق أخرى قد تكون مطلوبة .إذا لم تكن قادراً على تقديم المستندات المطلوبة ،يجب عليك االتصال بالمدير المراقب للمدارس.
العمود أ (*إفادة مشفوعة بقسم إلقامة محل اإلقامة وإثبات
آخر)
دليل إثبات محل اإلقامة
إفادة مشفوعة بقسم إلثبات محل اإلقامة  -توقيع

االستمارة المناسبة وتوثيقها أمام كاتب العدل و:
إيصال حديث لمدفوعات الرهن العقاري و /أو فاتورة

الضريبة العقارية
نسخة من عقد اإليجار وإيصال حديث لدفع اإليجار

إيصال حديث لدفع اإليجار
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العمود ب (وثيقة واحدة)
دليل السكن في محل اإلقامة
فاتورة حديثة مؤرخة خالل الـ  60يوما ً الماضية

وتظهر عنوان في بلدة برينتري:
فاتورة غاز

فاتورة زيت التدفئة

فاتورة كهرباء

فاتورة هاتف المنزل (ليس الهاتف المحمول)

فاتورة الكابل

فاتورة ضريبة االستهالك


العمود ج (وثيقة واحدة)
دليل إثبات الهوية (بطاقة هوية تحمل صورة صاحبها)
رخصة قيادة سارية

بطاقة هوية سارية من والية ماساتشوستس

جواز السفر


* إلزامي

إنفاذ متطلبات التحقق من محل اإلقامة
في حالة وجود سؤال بشأن إقامة أي تلميذ(ة) في بلدة برينتري أثناء مداومته في المدارس العامة ببرينتري ،فإن إقامة التلميذ(ة) ستخضع لمزيد من المسائلة و /أو التحقيق .قد تنشأ مثل هذه
األسئلة المتعلقة باإلقامة على أساس إثباتات العنوان غير المكتملة أو المشبوهة أو المتناقضة؛ أو معلومة من مجهول؛ أو المراسالت التي تعاد إلى المدارس العامة في برينتري بسبب عنوان
غير صالح أو غير معروف ،أو ألسباب أخرى .ويجوز للمدير المراقب أن يطلب وثائق إضافية ،ويجوز له االستعانة بمسؤول السالمة المدرسية /ضابط الشرطة ،و /أو الحصول على خدمات
إدارة الشرطة إلجراء تحقيقات تتعلق بمحل سكن التلميذ(ة) .وسيقوم الضابط و /أو محقق إثبات محل اإلقامة باإلبالغ عن النتائج التي يتوصل إليها إلى المدير المراقب للمدارس ،الذي سيقوم
بدوره بالبت النهائي لمحل اإلقامة .عند البت المبدئي من قبل المدير المراقب بأن التلميذ(ة) يقيم فعليا ً في مدينة أو بلدة غير بلدة برينتري ،يتم إنهاء تسجيل التلميذ(ة) في المدارس العامة
ببرينتري فوراً.
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