Declaration of Residency: ARABIC ESOL 4.2020

إعالن اإلقامة
القانون يف اإلقامة يف العنوان:
التاري خ بدأ الوالد /
الوص
ي
ي
االسم الكامل للوالد /
القانون :
الوص
ي
ي

رقم المنل:
رقم الهاتف الخلوى:

األطفال المقيمي حاليا يف العنوان

رقم
العنوان الحاىل:

تاري ــخ الميالد

العمل:

مدرسه  APSالمسجل بها

شهادة من اإلقامة
يىل:
بالتوقيع أدناه  ،أقر وأوافق عىل ما ي

القانون لكل طفل المذكورة أعاله.
أنن الوالد  /الوىص المعي من المحكمه
ي
 .1ي

 .2أن يقيم كل طفل مدرج يف القائمة أعاله بدوام كامل عىل العنوان المذكور أعاله.
عىل إخطار مدارس أتالنتا العامة ف غضون ً 14
.3أنن أفهم أنه يجب ّ
يوما إذا قمت بتغيي اإلقامة أو إذا كان يجب عىل أي طفل مدرج يف القائمة أعاله تغيي
ي
ي
اإلقامة.
ممثىل مدارس أتالنتا العامة يمكنهم زيارة مي يل للتحقق من اإلقامة.
أن
أفهم
.4أنن
ي
.5أنن أفهم أن الطالب المسجل يف مدارس أتالنتا العامة بموجب معلومات مزورة مسجل بطريقة غي قانونية وسيتم سحبه عىل الفور من المدرسة.
ً
.6أنن أفهم أن تقديم بيانات كاذبة أو تقديم مستندات مزورة إل مدارس أتالنتا العامة وأقسم كاذبة يمثل انتهاكا لـ  O.C.G. §16-9-2و 20-16-16و  /أو §-10-16
 71من القواني الجنائية لوالية جورجيا ويعاقب عليها بغرامة ال تزيد عن  1،000.00دوالر أو بالسجن لمدة ال تقل عن واحدة وال أ ر
كي من خمس سنوات  ،أو
كليهما.
O.C.G.A. 16-10-71.

توقيع الوالد /
القانون
الوىص
ي
ي

التاري ــخ

القانون المسجل إثبات اإلقامة باسمه /
األول  -يجب إكمال القسم أدناه فقط عندما ال يكون لدى الوالد /
الوىص
إقرار المالك صاحب التسجيل
ي
ي
ي
ويعيش مع مقيم آخر يف مدينة أتالنتا.
رقم التواصل :

االسم الكامل للمالك :

العنوان الحاىل :

تقديم نسخة من إثبات إقامتك إل مدارس أتالنتا العامة جنبا إل جنب مع هذا النموذج)
( يجب عليك
َّ
قبل الضابط الموقع عليه  ،وأقسم اليمي حسب األصول  ،أخلع وأذكر ذلك:

القانون أو المالك أو المستأجر للعقار المذكور أعاله.
 .1أنا المالك
ي
.2
مع بدوام كامل أو يوافقون عىل العيش بدوام كامل عىل العنوان أعاله.
يقيمون
الوثيقة
هذه
ف
أعاله
ذكرهم
الوارد
األشخاص
ي
ي

 .3أدرك أنه يتعي ّ
عىل إخطار مدارس أتالنتا العامة عىل الفور إذا ما كان يجب عىل أي شخص مدرج يف هذه الوثيقة تغيي اإلقامة.
ي
ممثىل مدارس أتالنتا العامة يمكنهم زيارة مي يل للتحقق من إقامة األشخاص المذكورين أعاله.
 .4أدرك أن
ي

 .5أفهم أن الطالب الملتحق بمدارس أتالنتا العامة بموجب معلومات مزورة مسجل بطريقة غي قانونية وسيتم سحبه ً
فورا من المدرسة.
ً
 .6أنا أفهم أن تقديم بيانات كاذبة أو تقديم مستندات مزورة إل مدارس أتالنتا العامة وأقسم كاذبة يمثل انتهاكا لـ  O.C.G. §16-9-2و 20-16-16و  /أو §-10-16
 71من القواني الجنائية لوالية جورجيا ويعاقب عليها بغرامة ال تزيد عن  1000.00دوالر أو بالسجن لمدة ال تقل عن واحدة وال ر
أكي من خمس سنوات  ،أو
كليهما. O.C.G.A. 16-10-71
الرئيس  /المستأجر
توقيع المالك
ي

التاري ــخ

ال ينبع أن تستخدم هذه الشهادة للطلبة ر
المشدين .ى
يرج االطالع عىل سياسة مجلس اإلدارة ) JBC (1والالئحة اإلدارية  ، JBC (1) -Rالطالب بال مأوى.
ي
ً
ر
ى
* استمارة إعالن اإلقامة هذه صالحة فقط لمتطلبات التسجيل أو التسجيل المكتملة حن  1أغسطس  .2020يف  1أغسطس  2020ومازال مستمرا بعد ذلك  ،اإلفادة الخطية الموثقة من شط اإلقامة وفقا ألميReg .
 - )2( JBC-Rالقبول يف المدارس  -سيتم إعادة متطلبات التسجيل
Revised 4/2020

