HỌC KHU THỐNG NHẤT ELK GROVE

BẢN KHAI KHÔNG THỪƠNG TRÚ
, khai như sau:

Khoản I. Tôi,
Tôi là phụ huynh/người giám hộ của

Người đang độ tuổi đi học và đang tìm kiếm nhập học vào (Tên Trường học)
Trong Học Khu Thống Nhất Elk Grove.
Gia đình chúng tôi không có nhà thường trú, tuy nhiên; chúng tôi đang sống trong ranh giới của trường
nói trên trong Học Khu Thống Nhất Elk Grove và có ý định ở lại đây.
Tôi tuyên bố, theo hình phạt khai man theo luật pháp của California, rằng những lời khai ở trên
là đúng và chính xác.
Phụ huynh ký tên

Ngày

Khỏan II. Khỏan này do người chủ hoặc người thuê nhà hợp pháp của nơi cư trú khai:

Tên người Cư Trú Hợp Pháp
Địa chỉ

Thành Phố

Điện Thoại Nhà

Điện Thoại nơi Làm Việc

ZIP
Điện Thoại Khẩn Cấp

Tôi tuyên bố, theo hình phạt khai man theo luật pháp của California, rằng cá nhân khai ở trên
sống tại địa chỉ ghi ở trên, và tôi là chủ nhân hoặc người thuê nhà hợp pháp của địa chỉ đó. Tôi
hiểu cư trú giả mạo để tham dự và ghi danh là bất hợp pháp.

Người Chủ hoặc người Thuê Nhà Hợp Pháp ký tên

Ngày

Cần phài có Bằng Chứng Cư Trú. Yêu cầu phải có Tài Liệu Cư Trú Hiện Tại:
Người Cư Trú Hợp Pháp phải có MỘT trong những giấy tờ sau đây để ghi danh:
 Biên lai đóng thuế Tài Sản của địa chỉ hiện tại
 Bản Khai Thế Chấp, hợp đồng thuê tài sản, hoặc hợp đồng thuê mướn
 Hợp đồng, bản khai giấy tờ dịch vụ tiện ích hiện tại (như. PG&E, SMUD, nước, rác, cống),
hoặc biên nhận trả tiền
 Biên nhận trả tiền thuê tài sản
 Tờ lưu giữ trả tiên mới đây của Phụ Huynh hoặc người Giám Hộ (có ghi địa chỉ cư trú hiện tại)
 Đăng ký đi bầu
 Thư từ của một cơ quan chính phủ (t.d., giấy tờ của Department of Human Assistance, giấy tờ
của toà án, đăng ký xe, bằng lái xe).
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