SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT
Nhiều Người ở Tuyên thệ
Khi nào ghi danh Một trẻ em / trẻ em bên trong Souderton Trường khu vực Quận, nó là cần thiết để cư trú
được thiết lập.
Nhiều đính kèm Người ở Tuyên thệ cần phải là hoàn thành, đã ký và công chứng qua cả hai cha mẹ hợp pháp
của trẻ em / trẻ em hiện tại đã đăng ký và là chủ sở hữu hợp pháp của huyện. Bản tuyên thệ này được sử dụng
khi (các) phụ huynh và bọn trẻ) được ghi danh đang cư trú với một người sở hữu hoặc thuê một tài sản trong
các Trường khu vực Souderton Quận ranh giới.
1. Hoàn thành "Bản tuyên thệ của Nơi cư trú" (biểu mẫu này là hoàn thành qua người đang cố gắng
thiết lập nơi cư trú).
2. Hoàn thành "Chứng nhận trong số nhiều Người ở qua Chủ sở hữu / Người thuê " (cái này biểu
mẫu sẽ được hoàn thành bởi chủ sở hữu / người thuê của bất động sản).
3. Những hình thức này cần phải được công chứng.
4. Trở về tất cả hoàn thành hình thức để Sự đăng ký Văn phòng.
5. Có thể chấp nhận được bằng chứng của cư trú phải bao gồm pháp lý cha mẹ / người giám hộ
Tên và đầy đủ thuộc thân thể địa chỉ của tài sản (PO không được chấp nhận các hình thức):

Cha mẹ hoặc Người giám hộ:
Giấy phép lái xe, hoặc Đăng ký xe cơ giới, Sao kê Ngân hàng Hiện tại
Chủ nhân:
•

Hóa đơn điện nước hiện tại hoặc hóa đơn thuế

Người thuê:
•

Hợp đồng thuê đã ký hiện tại

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi liên quan đến các thủ tục liệt kê ở trên , xin vui lòng tiếp xúc
215-723 - 6061.

Rev. February 2022

Date: ______________
SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CƯ TRÚ
(Lưu ý: Phải do Phụ huynh / Người giám hộ điền)

TÊN CON (REN):

Tôi là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của (những) đứa trẻ có tên trên, đang cư trú tại Học khu
Souderton Area trong một ngôi nhà / căn hộ / phòng do một cư dân Souderton sở hữu hoặc cho thuê. Bản tuyên
thệ từ chủ sở hữu / người thuê sẽ được chuyển đến khu học chánh trong vòng f iv e (5) ngày để chứng thực cho
việc cư trú của chúng tôi trong ngôi nhà / căn hộ / phòng được mô tả dưới đây.
Tôi chịu trách nhiệm thông báo cho Khu Học Chánh nếu các trường hợp trên thay đổi.

Khi ký vào bản tuyên thệ, tôi đang chứng thực sự thật rằng tôi đang sống cùng ___________________________
Nhập hoặc in Tên chủ sở hữu / người thuê hợp pháp
với tư cách là một người cư ngụ nhiều nơi, và tôi là cư dân của Học khu Souderton Area. Tất cả đăng ký xe cơ giới,
bằng lái xe, đăng ký cử tri và tất cả các tài liệu khác sẽ được thay đổi để phản ánh nơi cư trú của Học khu Souderton
Area của tôi.
Đối với tất cả các học sinh đang theo học tại Khu học chánh Souderton dựa trên sức mạnh của bản tuyên thệ, cho dù
học sinh hỗ trợ hay nhiều người, học khu sẽ tiến hành các quan sát khu vực lân cận trước giờ học trên cơ sở ngẫu
nhiên trong suốt cả năm để xác minh việc tuân thủ các điều kiện của bản tuyên thệ. ; và nếu được xác định rằng tất
cả các điều kiện của bản tuyên thệ không được đáp ứng, thì tôi sẽ có trách nhiệm bồi hoàn cho Học khu Souderton
Area theo mức học phí * do Bộ Giáo dục Pennsylvania tính toán dựa trên Báo cáo Tài chính của năm trước cho những
ngày việc đi học không đúng quy định tại các Trường Vùng Souderton, ngoài các khoản phí pháp lý, án phí và chi phí
hành chính. * Học phí có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Tôi hiểu rằng nếu Học khu xác định rằng (a) tôi đã cung cấp thông tin sai lệch cho Học khu và / hoặc (b) thông tin mà
tôi cung cấp không còn đúng sự thật và tôi đã không thông báo cho Học khu về sự thay đổi trong hoàn cảnh trước
hoặc tại thời điểm thay đổi xảy ra, sau đó ngoài hoặc thay cho các thủ tục tố tụng dân sự để thu học phí không cư trú
và / hoặc thủ tục loại trừ, Học khu có thể chuyển vấn đề này đến các quan chức thực thi pháp luật thích hợp và / hoặc
khởi kiện đơn kiện hình sự riêng đối với bạn mà không được trả lời giả mạo chính quyền, ăn cắp dịch vụ và / hoặc
bất kỳ hành vi phạm tội hình sự hiện hành nào khác.
TIỂU BANG PENNSYLVANIA

Chữ ký (Phụ
huynh / Người
giám hộ)
___________________________
Nhập / in Tên trên

Hạt của

________________________

Kỷ lục này đã được thừa nhận trước tôi về điều này
_____ ngày của ___________, 20

___ bởi

____________________________
Mối quan hệ với (các) trẻ em
____________________________
Địa chỉ tài sản

_________________________
Công chứng viên

LƯU Ý: Bản tuyên thệ này sẽ không hợp lệ vào cuối năm học 2022-2023. Một bản tuyên thệ mới sẽ cần phải
được nộp và phê duyệt trước khi nhập học vào một trường ở Khu vực Souderton cho năm học 2023-2024.

Rev . February 2022

_____________
Date: ______________
SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT
XÁC NHẬN THÀNH CÔNG NHIỀU DO CHỦ SỞ HỮU / CHO THUÊ
(Lưu ý: Do Chủ đầu tư / Người thuê hợp pháp hoàn thành)

TÔI, _______________________________
Nhập / In Tên chủ sở hữu hợp pháp / Người
thuê

, xác nhận rằng tôi là chủ sở hữu / người thuê hợp pháp của
tài sản

tại_______________________________________________________, trong Học khu Souderton Area.
Nhập / Địa chỉ in
Tôi xin thề rằng

____________________________________________________
Nhập / In (các) Cha mẹ / Tên người giám hộ

đang sống ở trên

Địa chỉ với (những) đứa trẻ sau:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Tôi hiểu rằng nếu Học khu xác định rằng (a) tôi đã cung cấp thông tin sai lệch cho Học khu và / hoặc
(b) thông tin mà tôi cung cấp không còn đúng sự thật và tôi đã không thông báo cho Học khu về sự thay đổi
trong hoàn cảnh trước hoặc tại thời điểm thay đổi xảy ra, thì ngoài hoặc thay cho các thủ tục tố tụng dân sự để
thu học phí không cư trú và / hoặc các thủ tục loại trừ, Học khu có thể chuyển vấn đề này đến các quan chức thực
thi pháp luật thích hợp và / hoặc khởi kiện đơn tố cáo hình sự riêng tư chống lại bạn vì tội giả mạo không rõ ràng
với cơ quan chức năng, trộm cắp dịch vụ và / hoặc bất kỳ tội hình sự hiện hành nào khác.
TIỂU BANG PENNSYLVANIA
Chữ ký của Chủ sở hữu bất động
sản / Người cho thuê (Chủ sở hữu
hợp pháp / Người cho thuê)

__________________________________
Loại / Tên in của Chủ sở hữu /
Người thuê (Chủ sở hữu hợp pháp
/ Người thuê)

Quận _______________________
Kỷ lục này đã được công nhận trước tôi về điều
này
_____ngày của____________ , 20____ qua

__________________________________
Mối quan hệ với Cha mẹ / Người giám hộ
__________________________________

_________________________

Số điện thoại

Công chứng viên

LƯU Ý: Bản tuyên thệ này sẽ không hợp lệ vào cuối năm học 2021-2022. Một bản tuyên thệ mới sẽ cần phải
được nộp và phê duyệt trước khi nhập học vào một trường ở Khu vực Souderton cho năm học 2022-2023.
Rev . February 2022

