Баруун Норфийлд дүүргийн 31- сургуульд
с у р а л ц а г ч и й н о ршин суугаа хаягийн мэдээлэл
2021-2022


Ц э ц э р лэ г и й н / Ши н э э р э л с э г ч  О р ш и н с уу г ч и й н ө ө р чл ө г д с ө н х а я г

Миний бие, _______________________________, _________________________________________
(Эцэг, эх/ асран хамгаалагчийн нэр)

(Гудамж, байр, хот, зип код)

Баруун Норфийлд дүүргийн 31- сургуулийн нутаг дэвсгэрт байрлах хаягт оршин суудаг.
Танд одоо дүүргийн 31-р сургуульд сурдаг хүүхэд байдаг уу?
Тийм______ Үгүй_______

Нэгийг нь сонгоно уу:

(Одоо байгаа болон шинээр элсэн орсон хүүхдүүдийнхээ нэрсийг бичих)

Суралцагчийн нэр
_____________________________________ Эрэгтэй_____ Эмэгтэй_____ Анги________
Овог
Нэр
______________________________________ Эрэгтэй_____ Эмэгтэй_____ Анги________
Овог
Нэр
______________________________________Эрэгтэй_____Эмэгтэй_____Анги__________
Овог
Нэр
Холбоо барих утас:________________________гар утас____________________Ажлын
утас____________
Цахим хаяг:__________________________Нэмэлт цахим хаяг________________________
Таны байр:  Хувийн
 Түрээсийн  Бусад
(Тайлбарлана уу)_______________________________________
___________________________________________________________________________________
Дээр дурьдсан хаягийг батлах баримтыг хавсаргана уу. Байр эзэмшигчдийн хувьд дараахь
материалуудын 3-г хавсаргана. Байр түрээслэгчдийн хувьд дараахь материалуудынг 4-г
хавсаргана. Баримт материалууд дээрээ дансны дугаар болон нийгмийн даатгалын дугаараа
нууна уу. Хэрэв доор дурьдсан материалуудыг бүрдүүлж чадахгүй бол дараагийн хуудас
руу шилжиж болно.
Хэсэг 1:ОРШИН СУУГАА ХАЯГАА БАТАЛГААЖУУЛАХ
**A зүйл– Байр эзэмшигч-Нэг баримт бүрдүүлнэ. Түрээслэгч- 2 барим бүрдүүлнэ.**
 Байр эзэмшигч: Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар төлсөн баримт, эсвэл зээлээр авсан баримт, эсвэл
төлбөрийн баримтууд
 Түрээслэгч: Түрээсийн гэрээнд гарын үсэг зурсан (Дүүргийн захиргаанд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчинтэй
тзрээсийн гэрээг шаардана. Түрээсийн хугацаа дууссан үед шинэчилсэн гэрээг хуулбарлан авчирна.)
 Түрээслэгч: Дор хаяж 2 сарын түрээсийн төлбөрөө төлсөн баримттай байна.
 Хэсэг 8-д заагдсан баримт
 Цэргийн орон сууцыг баталсан баримт

**Б зүйл – 2 баримт бүрдүүлнэ/ Байр эзэмшигчид болон түрээслэгчид**
 Хийн түлшний баримт
 Цахилгааны төлбөрийн баримт
 Ус/бохир усны төлбөрийн баримт
 Утасны төлбөрийн баримт (гэрийн эсвэл гар утасны)
 Кабелийн төлбөрийн баримт
 Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл эсвэл даатгал төлсөн баримт

** All documents must be within 2 months of the date you are proving Residency.**
ХЭСЭГ 1A: ОРШИН СУУГАА ХАЯГИЙН БАТАЛГААЖИЛТ
 Банкны дэвтрүүд
 Олон нийтийн тусламж авсан эсвэл эрүүл мэндийн дэвтэр/ карт
 Зээлийн картны хуулбар
 Цалингийн төлбөрийн баримтууд

 Хотын захиргаанаас олгосон наалт
 Бусад_____________________________________________________________
**Эдгээр 3 баримтуудыг бүрдүүлэхэд асуудал гарвал дүүрэгтэй холбогдоно уу. Дүүргийн зүгээс
гэрт тань очих/оршин, эсвэл оршин суугаа хаягаа баталгаажуулахад шаардлагатай нэмэлт
материал хэрэгтэй байх магдалтай.
Би дээр дурьдсан 3 баримтуудыг бүрдүүлж чадахгүй шалтгаанууд: (бүгдийг бөглөж болно)
 Манай гэр бүлд байнгын оршин суугаа хаяг байхгүй______________________________________
Огноо

Хамгийн сүүлд суралцсан сургууль___________________________________________________
Өмнө оршин сууж байсан байнгын хаяг_______________________________________________
Бүгдийг бөглөж болно:
 Асрамжийн газар амьдардаг
 Байр аа алдснаас, санхүүгийн асуудал зэргээс шалтгаалан энэ байранд олуула амьдардаг.
 Галт тэрэг эсвэл автобусны буудал, цэцэрлэг, машиндаа амьдардаг
 Зочид буудал, дэн буудал, зуслан, эсвэл бусад төстэй нөхцөлд амьдардаг
 Хаягдсан орон сууц эсвэл барилгад амьдардаг
 Гамшгийн хохирогч
 Асрагчгүй залуус
 Түр орогнох байр, асрамжийн газруудад байрлахаар хүлээж байгаа
Бусад____________________________________________________________________________
Та нэмэлт үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой байж болно. Энэ талаар нэмэлт мэдээлэл авах бол
Дүүргийн McKinney-Vento Liaison, Janine Gruhn-тай 847-313-4411 утсаар холбогдон авна уу.
Хэрэв та одоо нийгмийн үйлчилгээнд хамрагдсан бол та тэр талаар дурьдана
уу:_________________________
___________________________________________________________________________________
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ХЭСЭГ 2: СУРАЛЦАГЧ ТА ХОЁОРИЙН ХОЛБОО
Та төрсний гэрчилгээний эх хувиа авчрах ёстой. Гэрчилгээг хуулбарлаж аваад эхийг танд буцаан
өгнө..
 Төрсний гэрчилгээнд бичигдсэнээр би төрсөн эсвэл өргөж авсан эцэг эх болно. (Хэрэв
боломжтой бол төрсний гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар, асран хамгаалагчийн гэрээг
бүрдүүлэн авчирна уу.)
 Би шүүхийн шийдвэрийн дагуу асран хамгаалагч болсон. (Хэрэв боломжтой бол асран
хамгаалагчийн гэрээг бүрдүүлэн авчирна уу.)
 Би хүүхдийн өмнөөс тусламж авсан. (Шүүхийн шийдвэрийн хувийг авчирна уу.)
 Би хүүхдийн төлөө ямар ч хугацаанд үүрэг хариуцлага хүлээж, байр сууцаар хангах болно.
(Доор дурьдсан асуултуудыг үнэн зөв анхааралтай сонгоно уу.)
 Хүүхэдтэйгээ амьдарч байгаа шалтгаан____________________________________________
 Би 18 нас хүрчихсэн.
 Хүүхэд маань миний оршин суугаа газар байнга хооллож, унтдаг.
 Хүүхэд маань Баруун Норфийлдийн дүүргийн 31-р сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдах ганц
зорилгоор надтай хамт амьдраагүй болно.

ХЭСЭГ 3: БАТАЛГАА БОЛОН САНАМЖ

Доорхи мэдэгдлүүдийг нарийвчлан уншина уу.
_____ Би энэ баталгаажуулалтын маягтыг үнэг зөв бөглөсөн гэдгээ баталж байгаа бөгөөд
миний оршин суугаа хаяг болон хаягийн талаар асууж тодруулбал үнэн зөв
анхааралтай хариулах болно.
_____ Би хүүхдийнхээ оршин суугаа хаягтай холбоотой дүүргийн сургуулийн мэдээллийг
мэдсээр байж эсвэл санаатай хуурамчаар бөглөх ёсгүйг ойлгож байна. Хүүхэд тус
дүүргийн аль ч сургуульд элсэн орох боломжтой бөгөөд харьяалагдах хаягт оршин
суудаггүйн төлөө төлбөр төлөхгүйгээр хүүхдийг элсүүлэх нь С төрлийн гэмт хэрэг
гэдгийг мэдэж байгаа болно.
_____ Би сургуулийн дүүрэгт харьяалагдахгүй хаягт оршин сууж байгаа хүүхэд гэж мэдсээр
байж, оршин суугаа хаяггүй ч хуулийн дагуу элсэн орох эрхтэй гэдгийг мэдсээр байж
хүүхдээ тус сургуульд элсүүлэхийг оролдох эсвэл элсүүлэх ёсгүй гэдгийг ойлгож
байна. Энэ нь С төрлийн гэмт хэрэг бөгөөд сургалтын төлбөр, зардал, бусад
шаардлагатай торгуулийг төлөх болно.

________________________________________
Насанд хүрсэн элсэн суралцагчийн нэр (Хэвлэн гаргана уу)

________________________________________
Гарын үсэг

Огноо
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__________________________________________________________________________________________________________________
Зөвхөн албаны хэрэгцээнд
А зүйлийн дагуу шаардсан баримтууд:________________________________________________________________________________
Б зүйлийн дагуу шаардсан баримтууд:________________________________________________________________________________
Төрсний гэрчилгээтэй эсэх: Тийм______ Үгүй_______
Мэдээллээ баталгаажуулах маягт: Тийм_____ Үгүй______
Төрсний гэрчилгээ/Мэдээллээ баталгаажуулах/Оршин суугаа хаягийн эхний хуудсыг хуулбарлах, холбогдох сургууль руу
илгээх
Тийм_______Огноо__________Үгүй________
Бусад баримтуудтай эсэх:__________________________________________________________________________________________
Нэмэлт тайлбар:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Хүлээн авсан:____________________________Огноо________________
Баталгаажуулсан:________________________________Огноо________________
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