المدارس العامة ببرينتري )(Braintree Public Schools
إفادة خطية مشفوعة بقسم حول إثبات محل اإلقامة بواسطة المالك /المستأجر
إرشادات:
يتعين على أي متقدم لاللتحاق بمنظومة المدارس العامة ببرينتري ،الذي ال يمكنه تقديم عقد ملكية أو عقد إيجار ،يتعين عليه أن يطلب من مالك أو
مستأجر العقار الذي يسكن فيه المتقدم أن يكمل ھذه اإلفادة القانونية ويوقعھا .تقع على عاتق المتقدم )وليس الشخص الذي قام بتعبئة ھذه اإلفادة(
مسؤولية إرفاق سجل أو ما يثبت دفعة إيجار حديثة ،إال إذا كانت ھذه اإلفادة تذكر في البند رقم  3أدناه أن الساكن ال يتعين عليه القيام بمدفوعات
أو دفع إيجار.
أنا اسمي _______________________________________________ :وأنا أقر وأصدق بموجبه على ما يلي:
 .1أنا مالك /مستأجر العقار الكائن في _____________________________________ ببلدة برينتري.
 .2وأن ________________________________________________ ،بوصفه والد)ة( أو ولي)ة( أمر التلميذ)ة(
____________________________________________ ،ھو مستأجر ھذا العقار أو مستأجره من الباطن
مني كمحل سكنه األساسي ،بدون عقد إيجار مكتوب ،وكساكن يدفع اإليجار من شھر إلى آخر.
 .3علّم على خيار واحد:
________ لقد تلقيت خالل الثالثين ) (30يوما ً الماضية مدفوعات اإليجار أو اإليجار من الباطن
لھذه الوحدة السكنية.
________عوضا ً عن ذلك ،فإنني أفيد بموجبه بأن الطرف المذكور أعاله يقيم معي في العنوان المذكور
أعاله مع عدم دفع اإليجار.
أوافق على أنه إذا قامت المدارس العامة ببرينتري بالتحقيق ووجدت أن ھذه اإلفادة خاطئة ،فقد أكون مسؤوالً عن تسديد أي رسوم دراسية أو
تكاليف تعليمية مستحقة الدفع لمدارس برينتري العامة لتعليم األطفال المشار إليھم أعاله .أوافق على أنه إذا خرج المستأجرون المذكورون أعاله
من السكن المذكور أعاله ،فسوف أخطر مدارس برينتري العامة بھذا التغيير في محل اإلقامة.
وقعت مع العلم بالعقوبة والغرامات المتعلقة بالحنث باليمين _________ __________________
)الشھر(
)اليوم(
______________________________
التوقيع

___________
)السنة(

__________________________________________
االسم مطبوعا ً

العنوان مطبوعا ً:
__________________________________________________________________________
***مطلوب توقيع ھذا المستند أمام كاتب العدل لجميع المسجلين الجدد***
كاتب العدل:
____________________________________________________________________________
المقاطعة ،___________________ :الوالية _________________ :حضر شخصيا ً أمامي ،ووقع ،وحلف اليمين،
وأقر بصحه ذلك_____________________ ،في يوم _________________________.20_______ ،
ھذه المعلومات الواردة في ھذه الشھادة القانونية تخضع للتحقق من قبل محقق إثبات محل اإلقامة.

لالستخدام الرسمي فقط :إيصال دفع أحدث مدفوعات لإليجار _____________ )إذا كان ينطبق(
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