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ਰਪਆਰ ੇਮਾਰਪਓ/ਸਰਪਰਸਤੋ ਅਤ ੇਰਿਰਦਆਰਥੀਓ, 

 
ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਆੁਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਿਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਰਕ ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ CHSD ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਖੇੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ www.vschsd.org 'ਤ ੇਕਰਲਿੱਕ 
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਿੱਰਖਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜੋ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਇਿੈਂਟਾਾਂ, ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ, ਐਥਲੈਰਟਕਸ, ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਆਚਾਰ ਸੰਰਹਤਾ, ਰਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਨੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਕੈਲੰਡਰ, ਰਸਿੱਰਖਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਾਂ ਮੀਰਟੰਗਾਾਂ/ਿੇਰਰਿਆਾਂ, ਘਟੰੀ ਦੀਆਾਂ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਾਂ, ਸਕਲੂ ਦੇ ਦੁਪਰਹਰ ਦੇ 
ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮੀਨੂ, ਸਮੇਂ-ਰਸਰ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਿੇਗੀ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਸਫਲ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੇਰੀਆਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਿਾਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋ! 
 
 
ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਿਾਸ ਪਾਤਰ, 

 
 
Wayne R. Loper, Ed.D. 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਪੁਰਰਨਟੈਨਡੰਟ 

 
 

  



Valley Stream Central High School District 
Registration Office One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580 -3398 
www.vschsd.org 

 

Wayne R. Loper, Ed.D. 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਪਰਰਨਟੈਨਡੰਟ 

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਸੋਮਿਾਰ, ਮੰਗਲਿਾਰ ਅਤੇ ਬੁਿੱਧਿਾਰ 

9AM ਤੋਂ 11AM 

 

 

ਨਵੇਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ 
 

ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਨਿਾਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇ(ਬਿੱਰਚਆਾਂ) - ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ 12ਿੇਂ ਗਰੇਡ ਤਿੱਕ - ਨੂੰ ਰਡਸਰਟਰਕਟ 
ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਫਸਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ 13 ਅਤੇ 24 ਲਈ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਕੇੈਟ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦਫਤਰ 
ਰਰਸੈਪਸ਼ਰਨਸਟ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਾਾਂ ਮਹੀਨੇ ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 3:00 ਿਜੇ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
 

ਜਿਸਜਟ੍ਰਕਟ੍ ਐਿਜਮਜਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਜਿਸ 

 
One Kent Road 

(ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕਲੂ ਦੇ ਰਪਿੱਛੇ) 
Valley Stream, New York 11580 

 

 

ਸਾਿੇ ਸਕੂਲ: 
 

Central High School 
135 Fletcher Avenue Valley 

Stream, NY 11580 
516-561-4400 

Memorial Jr. High School 
320 Fletcher Avenue Valley 

Stream, NY 11580 
516-872-7700 

North High School 
750 Herman Avenue 

Franklin Square, NY 11010 
516-564-5500 

South High School 
150 Jedwood Place 

Valley Stream, NY 11581 
516-791-0300 

 
 

ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਫਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 516-872-5694 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜਹੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਬੇਘਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਠੇਾਾਂ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਰਮਰਸਜ਼ ਰਿਟਨੀ-ਰਰਿੇਰਾ (Whitney-Rivera) 516-872-5625। 
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Valley Stream Central High School District 
Registration Office One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580 -3398 
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Wayne R. Loper, Ed.D. 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਪਰਰਨਟੈਨਡਟੰ 
 

ਨਵੇਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ਼ 

 
ਜੀ ਆਇਆਾਂ ਨੂੰ! ਜਦੋਂ ਰਕਸੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ, ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਾਲਾ ਰਿਅਕਤੀ, ਜਾਾਂ ਬਿੱਚਾ, ਰਜਥੋਂ ਤਿੱਕ ਉਰਚਤ ਹੋਿੇ, ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਿਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲੀ ਰਦਨ, ਜਾਾਂ ਰਜਿੇਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਰਕ ਹੋਿੇ, ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਹ 
ਰਨਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਰਕ ਬਿੱਚਾ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਨਰਧਾਰਨ ਰਕ ਕੀ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚਾ 10 ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਰਬਆਨਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ, ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਾਲਾ(ਿਾਲੇ) ਰਿਅਕਤੀ,ਜਾਾਂ 
ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੀਰਟੰਗ, ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਬਿੱਚਾ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

 
ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਕੋਲ ਰਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ, ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਾਲਾ(ਿਾਲੇ) ਰਿਅਕਤੀ, ਜਾਾਂ ਬਿੱਚੇ, ਰਜਿੇਂ 
ਉਰਚਤ ਹੋਿੇ, ਨੂੰ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਰਖਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰਕ ਅਰਜਹੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 
 
ਹੇਠਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਿਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਿਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 516-872-5694 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਰਜਸਟਰਾਰ 
ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰਨਯਤ ਕਰੋ। 
 
ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਾਂ ਨੂੰ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਜਲਆਓ: 
 

I. ਜਿਸਜਟ੍ਰਕਟ੍ ਜਵਿੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ 

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ੍ (ਿਾਰਮ A) ਿਾਰਮ A "ਪੰਨੇ A-1 ਤੋਂ A-4"। (ਿਾਰਮ A-4 ਨੂੰ ਨੋਟ੍ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)* 

 

o ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ** 

• ਅਸਲ ਘਰ ਦੀ ਡੀਡ; ਅਤੇ 
• ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਰਗੇਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਿਰਤਮਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਰਬਿੱਲ: ਅਤੇ 
• ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਰਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ: ਇਲੈਕਰਟਰਕ/ਗੈਸ ਰਬਿੱਲ, ਿਾਲਰ ਰਬਿੱਲ, ਕੇਬਲ/ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਬਿੱਲ, 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਰਲਸੀ, ਕਾਰ ਬੀਮਾ ਪਾਰਲਸੀ, ਜਾਾਂ ਿੋਟਰ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ; ਅਤੇ 
• ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਲਿੀਆ ਜਬਆਨ ਿਾਰਮ "B-1" (ਫਾਰਮ B-1 ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

 

o ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਿਾਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਘਰ ਰਿਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜਮ੍ਾ ਕਰੋ** 

• ਲੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਰਕਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ; ਅਤੇ 
• ਗੈਰ-ਮਾਲਕ/ਜਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਲਿੀਆ ਜਬਆਨ ਿਾਰਮ "C" (ਫਾਰਮ C-2 ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ); ਅਤੇ 
• ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਰਿਿੱਚੋਂ ਦੋ: ਇਲੈਕਰਟਰਕ/ਗੈਸ ਰਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਬਿੱਲ, ਕੇਬਲ/ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਬਿੱਲ, ਕਾਰ 

ਬੀਮਾ ਪਾਰਲਸੀ, ਜਾਾਂ ਿੋਟਰ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ; ਅਤੇ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਿੀਿੇਜਵਟ੍ (B-2 ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਿੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ 

ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਹਾਊਸ ਡੀਡ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਟੈਕਸ 
ਰਬਿੱਲ। ਜਦ ਰਕ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਫੀਡੇਰਿਟ (B-2 ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਮ੍ਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ 
ਬਜਾਏ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਬਆਨ (B-2 ਸਹੁੰ ਦੇ ਰਬਨਾਾਂ) ਜਮ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 
*ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 
(516) 872-5694 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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**ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਰਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਰਲਿੱਪ; ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ; ਸਹੂਲਤ ਜਾਾਂ 
ਹੋਰ ਰਬਿੱਲ; ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਰਸ਼ਪ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ); ਿੋਟਰ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਰਧਕਾਰਤ ਡਰਾਈਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, 

ਫਰਾਈਰਿੰਗ ਰਸਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਪਰਰਮਟ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਡਰਾਈਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ; ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ; ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਰਿਸ ਏਜੰਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਿਾਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਦਫ਼ਤਰ); ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਰਨਆਾਂਇਕ 
ਰਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਾਂ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੌਰਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ ਰਕਸੇ ਤੀਜੀ ਰਧਰ 
ਦਾ ਰਬਆਨ (ਤੁਸੀਂ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ F "ਤੀਜੀ ਰਧਰ ਦਾ ਰਬਆਨ" ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ); ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 

ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੌਰਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ। 
 
II . ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 

o ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਰਮਤੀ ਦਿੱਸਣ ਿਾਲੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਦੀ ਪਰਮਾਜਣਤ ਪਰਤੀਰਲਪੀ (ਰਿਦੇਸ਼ੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਾਂ ਬਪਰਤਸਮਾ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡ ਦੀ 
ਪਰਮਾਰਣਤ ਪਰਤੀਰਲਪੀ ਸਮੇਤ)। 
• ਜੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਾਂ ਰਰਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਬਪਰਤਸਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਰਣਤ ਪਰਤੀਰਲਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਰਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ) 

ਜਮ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
• ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ (ਉਮਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਇਲਾਿਾ) ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 
• ਅਰਧਕਾਰਤ ਡਰਾਈਿਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ; 

• ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ; 

• ਜਨਮ ਰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ: 
• ਕਾਨਸੁਲੇਟ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ; 

• ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਾਂ ਰਸਹਤ ਰਰਕਾਰਡ; 

• ਰਮਲਟਰੀ ਰਨਰਭਰ ਰਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ; 

• ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਰਿਸ ਏਜੰਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਿਾਸ 
ਦਾ ਸੰਘੀ ਦਫਤਰ); 

• ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਿਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼; 

• ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼; ਜਾਾਂ 
• ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਇਿੱਛਤ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡ। 

o ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ "ਰਸਹਤ ਮੁਆਇਨਾ ਰਰਕਾਰਡ"; ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਰਸਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ। ਪੀਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ)। 

o ਅਕਾਦਰਮਕ ਰਰਕਾਰਡ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ; ਭੇਜਣ ਿਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ; IEP)। 
o ਰਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਿਰੇਜ ਦਾ ਸਬੂਤ। 

 
Ill. ਮਾਤਾ/ਜਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 

o ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ ਜਾਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਾਲਾ(ਿਾਲੇ) ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਾਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
o ਿੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਰਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ: ਰਨਆਾਂਇਕ ਰਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਗੋਦ 

ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਫੋਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਫਾਰਮ DS-2999), ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਾਾਂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਸਥਾਨਕ 
ਸੇਿਾ ਏਜੰਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਿਾਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਦਫਤਰ)। 

o ਿੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਜਨਮ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ 
ਜਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਨਆਾਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮ੍ਾ ਕਰਕੇ), ਤਾਾਂ ਰਨਗਾਰਨੀ ਦਾ ਐਫੀਡੇਰਿਟ ਫਾਰਮ "D" ਜਾਾਂ ਮਾਰਪਆਾਂ ਦਾ 
ਹਲਫੀਆ ਰਬਆਨ ਫਾਰਮ "E" ਰਜਿੇਂ ਉਰਚਤ ਹੋਿੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ। 

 
*ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 
(516) 872-5694 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
  
 
 
ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਲਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ 
ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀ 

 
 
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________________________________________________________________  

 
ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: _________________________________________________________________________________  
    ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੱਸਾ   ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ   ਰਿਚਕਾਰਲਾ 
 
ਰਲੰਗ:   ਚੁਣੋ    ਜਨਮ ਰਮਤੀ: ___/___/____    ਉਮਰ: 
 

 

ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Mc Kinney-Vento Act 42 U.S.C. I 1435 ਨੂੰ ਸੰਬਧੋਨ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਾਬ 
ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਰਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਕਹੜੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਬਿੱਚੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਰਨਸ਼ਰਚਤ, ਰਨਯਰਮਤ ਅਤ ੇਢੁਕਿੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਮ ਦੇ ਰਨਿਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ?  ਹਾਾਂ  ਨਹੀਂ 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਹਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੱਸਾ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਾਂਹ ਰਿਿੱਚ ਜਿਾਬ ਰਦਿੱਤਾ, ਤਾਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

 
ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਕਿੱਥੇ ਰਰਹ ਰਰਹਾ ਹੈ? (ਇਿੱਕ 'ਤ ੇਸਹੀ ਲਗਾਓ) 
 

 ਰਿਕਲਰਪਕ ਰਰਹਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਮਟੋਲ, ਹੋਟਲ, ਟਰੇਲਰ ਪਾਰਕ, ਕੈਂਪਗਰਾਉਂਡ ਰਿਿੱਚ। 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਪਰਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਿਿੱਚ 

 ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਆਰਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਘਰ ਜਾਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਪਰਰਿਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 

 ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਾਂ ਦੇ ਜਾਾਂਦੇ ਰਰਹਣਾ 
 ਅਰਜਹੀ ਥਾਾਂ 'ਤ ੇਜੋ ਆਮ ਸੌਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਕਾਰ, ਪਾਰਕ, ਜਾਾਂ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ, ਛਿੱਡੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ, ਬਿੱਸ ਜਾਾਂ ਰਲੇਿੇ ਸਟਸ਼ੇਨ। 
 

 

ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ: ________________________________________________________________  
ਰਮਤੀ   
ਪਤਾ: ______________________________________________________________________________________________  
 
ਸੈਲ ਫੋਨ:      ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ       

 
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਿੱਥੇ ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਿੀ ਝੂਠੇ ਰਬਆਨ ਰਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

 

ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:                       ਰਮਤੀ:___/___/____ 

 
 

  



Valley Stream Central High School District 
Registration Office 

One Kent Road 
Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 
 

ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ ਫਾਰਮ A 
 
 

ਜਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਰਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਰਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਰਟਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਰਸਿੱਰਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇਕਰ 
ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਿਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਰਟਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਰਸਿੱਰਖਆ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਕਸੇ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ 
ਰਾਖਿਾਾਂ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਰਕਾਰਡ, ਸਾਈਟ ਰਿਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 

 

 

ਅਿੱਜ ਦੀ ਰਮਤੀ: ___/___/____ 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: _________________________________________________________________________  
    ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਹਿੱਸਾ                  ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ 
 
ਜਨਮ ਰਮਤੀ: ___/___/____  ਉਮਰ:  ਗਰੇਡ: ਰਲੰਗ:  ਚੁਣੋ 
 
ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ:      

 
ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ: _________________________________________________________________________________  
   ਪਤਾ   ਸ਼ਰਹਰ  ਰਾਜ   ਰਜ਼ਪ 

ਰਪਛਲਾ ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________  
   ਪਤਾ   ਸ਼ਰਹਰ  ਰਾਜ   ਰਜ਼ਪ 

 
ਰਪਛਲਾ ਫ਼ੋਨ: ___________________________________________________________ 

 
ਘਰ ਰਿਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਮਢੁਲੀ ਭਾਸ਼ਾ: _____________________________________________________________________ 

 
ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਰਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ: 

 ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਪ ੇ

 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਰਸਤ (ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਨਯੁਕਤ)  
 ਫੋਸਟਰ ਮਾਪ ੇ

 ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਾਲਾ ਰਿਅਕਤੀ 
 

ਜੇਕਰ ਬਿੱਚਾ ਇਿੱਕ ਫੋਸਟਰ ਬਿੱਚਾ ਹ ੈ- ਤਾਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕਰੋ: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

1-A  
 

  

about:blank


ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਦੀ ਜਵਆਹੁਤਾ ਸਜਥਤੀ। ਿ ੋਲਾਗ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ। 
 
 ਰਿਿਾਰਹਤ  ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ  ਿਿੱਖ ਹੋ ਗਏ  ਰਿਧਿਾ/ਰੰਡਾ  ਕਦੇ ਰਿਆਹੇ ਨਹੀਂ 
 
ਮਾਤਾ/ਜਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ: 
 
ਮਾਤਾ/ਜਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ 1:       ਿਨਮ ਜਮਤੀ: ___/___/____ 

ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੱਸਾ    ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ 
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________________  

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ: ___________________________________________________ ਸੈਲ ਫੋਨ: _____________________________  

ਈਮੇਲ ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________________  

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ___________________________________________ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫਨੋ ਨੰਬਰ: _________________  

 
ਮਾਤਾ/ਜਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ 2:       ਿਨਮ ਜਮਤੀ: ___/___/____ 

ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੱਸਾ    ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ 
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________________  

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ: ___________________________________________________ ਸੈਲ ਫੋਨ: _____________________________  

ਈਮੇਲ ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________________  

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ___________________________________________ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫਨੋ ਨੰਬਰ: _________________  

 
ਸਰਪਰਸਤ/ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ/ਜਪਤਾ:       ਿਨਮ ਜਮਤੀ: ___/___/____ 

ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੱਸਾ    ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ 
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________________  

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ: ___________________________________________________ ਸੈਲ ਫੋਨ: _____________________________  

ਈਮੇਲ ਪਤਾ: ________________________________________________________________________________________  

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ___________________________________________ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫਨੋ ਨੰਬਰ: _________________  

 
 
ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਾਂ-ਭਰਾਵਾਾਂ ਦ ੇਨਾਮ, ਘਰ ਜਵਿੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ: 
 

ਨਾਮ ਿਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਕਲੂ ਅਤੇ ਗਰਿੇ 
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ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
 
ਰਪਛਲਾ ਸਕੂਲ ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਜਾਾਂਦੇ ਸੀ:      ਹਾਜ਼ਰ ਹਣੋ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਦਨ:___/___/____  

ਰਪਛਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ:           

ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੋਨ:     ਸਕੂਲ ਫਕੈਸ:       

ਰਪਛਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਾਂ ਿੈੱਬਸਾਈਟ:         

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਤਾ:         

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਬਿੱਚਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ:        ਗਰੇਡ ਚੁਣ ੋ 

ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ/ਰਮਡਲ ਸਕੂਲ ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਬਿੱਚਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ:       ਗਰੇਡ ਚੁਣ ੋ 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਹਲੀ ਿਾਰ 9ਿੇਂ ਗਰਡੇ ਰਿਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ:      (ਮਹੀਨਾ ਅਤ ੇਸਾਲ)  

 

 
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ?  ਚੁਣ ੋ

 
ਿੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਿੂਦਾ IEP ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

 

 
ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਹੁਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਚੁਣ ੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਿਰਤਮਾਨ ਰਿਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ESL) ਰਿਿੱਚ ਹ?ੈ  ਚੁਣ ੋ

 
ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਤਹੁਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਮੁਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?   _____________________________________________________  

 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਕਦੇ ਰਕਸੇ ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸਕੂਲ ਰਗਆ ਹੈ? ਚੁਣ ੋ

ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਰਿਿੱਚ ਰਕਹੜੇ ਸਕੂਲ: ________________________________________________________________________ 

 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ: __________________________________________________________________________________________ 
 
ਕੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਕਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਫਡੈਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਰਟਰਨ 'ਤੇ ਛਟੋ ਿਜੋਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਹੈ? ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾਓ: ਚੁਣ ੋ

 

 
ਕੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਰਬਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਰਸਹਤ, ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਹਰੋ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ?ੈ  ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਘੇਰਾ 
ਬਣਾਓ: ਚੁਣ ੋ

 
ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਰਿਅਕਤੀ(ਆਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਰਜਸਦੇ ਤਰਹਤ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
 

ਨਾਮ         ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ___/___/____ 

ਪਤਾ            

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ          
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ਜਧਆਨ ਜਦਓ 

ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤਾ ਰਬਆਨ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਫਾਰਮ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਖਤਾਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

 
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਬਆਨ ਸਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਚਲੇ ਰਬਆਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਗਲਤ ਰਬਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨਮ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿੱਥੇ 
ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਿੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਭਾਰਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ 
ਨੂੰ ਸੂਰਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗਲਤ ਰਬਆਨ ਦੇਣਾ ਰਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 
ਧਾਰਾ 210.45 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਿਜੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
 

ਮੈਂ __________________________________________ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਹੁੰ ਖਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ (ਜਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ) 
ਰਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ A ਰਿਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। 
 
 
 
 

___________________________________ 
ਦਸਤਖ਼ਤ 

 
______________ 20________ ਦੇ ਰਦਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ 

ਨੋਟਰੀ ਪਬਰਲਕ _____________________________________________________ 
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Valley Stream Central High School District 
Registration Office 

One Kent Road 
Valley Stream, New York 11580 -3398 

516-872-5694 
www.vschsd.org 

 
ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਫੀਡੇਰਿਟ 

FORM 8-1 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਲਖੋ) 
 
 
 

ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੱਸਾ       ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ 
 

 

ਜਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਰਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਰਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਰਟਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਰਸਿੱਰਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇਕਰ 
ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਿਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਰਟਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਰਸਿੱਰਖਆ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਕਸੇ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ 
ਰਾਖਿਾਾਂ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਰਕਾਰਡ, ਸਾਈਟ ਰਿਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 
ਰਨਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਜ] 
 
    ]ss 
ਕਾਉਂਟੀ 
 
_____________________ (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ), ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ, ਰਬਆਨ ਰਦੰਦਾ/ਰਦੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਹੰਦਾ/ਕਰਹੰਦੀ ਹੈ: 
 

1. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ ਸਮਝ ਦ ੇਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ________________________ (ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਨੂੰ 
ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦ ੇਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਨਿਾਸੀ ਿਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

2. ਮੈਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਰਥਤ ਅਸਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ/ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਾਂ: 
______________________________________________________ (ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ)। 

3. ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਿਰਤਮਾਨ ਰਿਿੱਚ ਉਪਰਕੋਤ ਹਿਾਲਾ ਰਦਿੱਤੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਰਿਿੱਚ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ। 
4. ਇਸ ਰਬਆਨ ਅਤੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਿੱਚ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚ ਹੈ। 
5. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਸ ਰਬਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਿਿੱਚ ਰਕਸੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਰਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ 

(ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਜਕੇਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਜਾਾਂ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦਾ ਰਨਿਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)। 
 
ਮੈਂ __________________ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਖਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ (ਜਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ) ਰਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ B-1 ਰਿਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। 
 
 
____________________________________________________ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

 
______________ 20________ ਦੇ ਰਦਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ 

ਨੋਟਰੀ ਪਬਰਲਕ _____________________________________________________ 

B-1  

about:blank


Valley Stream Central High School District 
Registration Office 

One Kent Road 
Valley Stream, New York 11580 -3398 

516-872-5694 
www.vschsd.org 

 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਫੀਡੇਰਿਟ 

ਫਾਰਮ B-2 (ਸਹੰੁ ਦੇ ਨਾਲ) 
ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਲਖੋ) 

 
 

ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੱਸਾ       ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ 
 

 

ਜਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਰਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਰਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਰਟਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਰਸਿੱਰਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇਕਰ 
ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਿਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਰਟਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਰਸਿੱਰਖਆ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਕਸੇ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ 
ਰਾਖਿਾਾਂ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਰਕਾਰਡ, ਸਾਈਟ ਰਿਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 
ਰਨਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਜ] 
 
    ]ss 
ਕਾਉਂਟੀ 
 
_____________________ (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ), ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ, ਰਬਆਨ ਰਦੰਦਾ/ਰਦੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਹੰਦਾ/ਕਰਹੰਦੀ ਹੈ: 
 

1. ਮੈਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਰਥਤ ਅਸਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ/ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਾਂ: _________________________________ 

(ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ)। 
2. ਮੈਂ ਪਰਾਪਰਟੀ _________________________________ (ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ) ਨੂੰ ਰਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
3. ਰਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ (ਰਕਰਾਇਆ, ਸਹੂਲਤਾ, ਆਰਦ ਦਰਸਾਓ): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ਮੇਰੀ ਰਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਰਦਿੱਤੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ। 
5. ਇਸ ਰਬਆਨ ਰਿਿੱਚ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਸ ਰਬਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਿਿੱਚ ਰਕਸੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਰਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ।  
 
ਮੈਂ __________________ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਖਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ (ਜਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ) ਰਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ B-2 ਰਿਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। 
 
____________________________________________________ 
ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

 
______________ 20________ ਦੇ ਰਦਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ 

ਨੋਟਰੀ ਪਬਰਲਕ __________________________ 

B-2 (ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ)  

about:blank


Valley Stream Central High School District 
Registration Office 

One Kent Road 
Valley Stream, New York 11580 -3398 

516-872-5694 
www.vschsd.org 

 
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਬਆਨ 

ਫਾਰਮ B-2 (ਸਹੁੰ ਦੇ ਰਬਨਾਾਂ) 
 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਲਖੋ) 
 
 

ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੱਸਾ       ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ 
 

ਜਚਤਾਵਨੀ 
ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਕਸੇ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਰਾਖਿਾਾਂ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਜਨਤਕ 

ਰਰਕਾਰਡ, ਸਾਈਟ ਰਿਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
 
 

1. ਮੈਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਰਥਤ ਅਸਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ/ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਾਂ: _________________________________ 

(ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ)। 

2. ਮੈਂ ਪਰਾਪਰਟੀ _________________________________ (ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ) ਨੂੰ ਰਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

3. ਰਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ (ਰਕਰਾਇਆ, ਸਹੂਲਤਾ, ਆਰਦ ਦਰਸਾਓ): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ਮੇਰੀ ਰਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਰਦਿੱਤੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ। 

5. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 

ਰਕ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਚ ਿਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ। 

6. ਇਸ ਰਬਆਨ ਰਿਿੱਚ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਸ ਰਬਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਿਿੱਚ ਰਕਸੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਰਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ।  

 
 ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

 

 
____________________________________________________ 
ਰਮਤੀ 
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Valley Stream Central High School District 
Registration Office 

One Kent Road 
Valley Stream, New York 11580 -3398 

516-872-5694 
www.vschsd.org 

 
ਗੈਰ-ਮਾਲਕ/ਰਕਰਾਏ 'ਤ ੇਦੇਣ ਿਾਕੇ ਦਾ ਐਫੀਡੇਰਿਟ 

ਫਾਰਮ C 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਲਖੋ) 
 
 

ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੱਸਾ       ਪਰਹਲਾ ਰਹਿੱਸਾ 
 

 

ਜਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ/ੈਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਰਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ/ੈਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਰਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਰਟਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਰਸਿੱਰਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਣੋ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਬਆਨ ਦਣੇਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਿਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹ ੇਰਟਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕੇਰ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ 
ਰਟਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਰਸਿੱਰਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਕਸੇ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਰਕਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਰਾਖਿਾਾਂ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਰਕਾਰਡ, ਸਾਈਟ ਰਿਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ 
ਤਿੱਕ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 

 
 
ਰਨਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਜ] 
 
    ]ss 
ਕਾਉਂਟੀ 
 
_____________________ (ਮਾਲਕ/ਰਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦਣੇ ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ), ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੁ ੰਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ, ਰਬਆਨ ਰਦੰਦਾ/ਰਦੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਕਰਹੰਦਾ/ਕਰਹੰਦੀ ਹੈ: 
 

1. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ ਸਮਝ ਦ ੇਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ________________________ (ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ) 
ਨੂੰ ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਨਿਾਸੀ ਿਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਮੈਂ ਅਿੱਗੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ 
ਰਕ ਜੇਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਕਲੂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਰਨਿਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੌ 
'ਤੇ ਰਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੋਿਾਾਂਗਾ/ਹਿੋਾਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਰਦਨ ਤੋਂ ਸਕਲੂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਟਊਸ਼ਨ ਦਰ ਦਾ ਰਬਿੱਲ ਰਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ 
ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਰਬਨਾਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੌਰ ੇਕਰੇਗਾ। 

2. ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ______________________ (ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ, ਰਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ) ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਇਿੱਥ ੇਰਰਹੰਦਾ ਹਾਾਂ 
(ਪਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤ ੇਜਗ੍ਾ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਰਕਰਤੀ ਦਿੱਸੋ: ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦੂਜੀ ਮੰਰਜ਼ਲ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, # ਕਮਰੇ, ਆਰਦ)। 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਅਤ ੇਇਿੱਕੋ-ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਰਨਿਾਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਉਕਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦਿੱਰਸਆ ਰਗਆ ਪਤਾ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਅਤ ੇਇਿੱਕੋ-ਇਿੱਕ 
ਸਥਾਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ। 
 
ਮੇਰਾ ਰਪਛਲਾ ਪਤਾ ਸੀ             

ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ          

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਮੌਜੂਦਾ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ _____________________________ (ਰਮਤੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਰੁੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
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ਮੇਰੇ ਰਰਹਣ ਦਾ ਪਰਬਧੰ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਰਨਯਤੰਰਰਤ ਹੈ (ਇਿੱਕ 'ਤ ੇਸਹੀ ਲਗਾਓ):  

 ਇਿੱਕ ਰਸਮੀ ਲੀਜ਼ (ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਐਫੀਡਰੇਿਟ, ਫ਼ਾਰਮ B ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿੱਥੀ ਕਰ)ੋ 

 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ 
 ਹੋਰ (ਰਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ) 

 
ਮੇਰੀ ਰਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ (ਰਕਰਾਇਆ, ਆਰਦ ਦਿੱਸ)ੋ  
 
 ________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
 

_______________________________________ 
ਰਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਿਾਲੇ/ਗੈਰ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

 

 
______________ 20________ ਦੇ ਰਦਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ 

ਨੋਟਰੀ ਪਬਰਲਕ _____________________________________________________ 

 
 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗਲਤ ਰਬਆਨ ਦੇਣਾ ਰਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 210.45 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ A 

ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਿਜੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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Valley Stream Central High School District 
Registration Office 

One Kent Road 
Valley Stream, New York 11580 -3398 

516-872-5694 
www.vschsd.org 

 
 
 
 

ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਲਈ: 
 

 
ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ (VSCHSD) ਨੇ ਇਿੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਰਜਸ ਲਈ ਫਡੈਰਲ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 
VSCHSD ਰਿਿੱਚ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਰਰਤਆ ਜਾਿੇਗੀ:  
 

▪ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਘੰੀ ਰਸਿੱਰਖਆ ਰਿਭਾਗਾਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਰਪਰੋਟ ਕਰਨੀ। 
▪ ਰਿਰਦਅਕ ਪਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
▪ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਰਿਧੀਆਾਂ ਦਾ ਅਰਧਐਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦਜੂੇ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 
▪ ਅਕਾਦਰਮਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਰਿਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। 

 

ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। VSCHSD ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਰਕਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ 
ਰਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਰਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਿੱਰਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਰਕਾਰਡ ਅਰਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੂਹ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿਗੇੀ ਰਜਸ ਨਾਲ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਰਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਤੁਹਾਡ ੇਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਧਨੰਿਾਦ।  
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ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:        

ਆਖਰੀ, ਪਰਹਲਾ, ਰਿਚਕਾਰਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਿੱਖਰ  
ਜਨਮ ਰਮਤੀ: ___/___/____   ਗਰੇਡ: _____  ਰਲੰਗ: ਚੁਣੋ  
 
ਮਾਰਪਆਾਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਰਨਰਦੇਸ਼  
 

ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਾਲਾਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਜਿਾਬ ਰਦਓ। 

ਆਪਨੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰਰਆਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ੋ 

 
ਸਿਾਲ ਇਿੱਕ (1) ਲਈ ਉਸ ਬਾਕਸ ਰਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਦਾ ਰਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

1. ਕੀ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਰਹਸਪੈਰਨਕ ਜਾਾਂ ਲੈਰਟਨੋ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ? ਰਹਸਪੈਰਨਕ, ਲੈਟੀਨੋ ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕਊਬਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰਪਊਰਟੋ ਰੀਕੋ, ਮਿੱਧ ਜਾਾਂ ਦਿੱਖਣੀ 
ਅਮਰੀਕੀ, ਜਾਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਰਭਆਚਾਰ ਜਾਾਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ।  
 

 ਹਾਾਂ, ਰਹਸਪੈਰਨਕ  
 ਨਹੀਂ, ਰਹਸਪੈਰਨਕ ਨਹੀਂ  

 
2. ਹੇਠਾਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਰਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਿਿੱਧ ਨਸਲਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ; ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬਾਕਸ 

'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:  
 

 ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਰਨਿਾਸੀ: ਇਿੱਕ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸਦਾ ਮੂਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਮੂਲ ਲੋਕਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ 
ਮਾਨਤਾ ਜਾਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਚੈਰੋਕੀ, ਮੋਹੌਕ, ਇਰਨਊਟ 

 ਏਸ਼ੀਆਈ: ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਦੂਰ ਪੂਰਬ, ਦਿੱਖਣ-ਪਿੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਾਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਜਿੱਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਹੈ, ਰਮਸਾਲ ਲਈ 
ਇਹਨਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਰਕਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਰਫਲੀਪੀਨ ਆਇਲੈਂਡ, ਥਾਇਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਿੀਅਤਨਾਮ।  

 ਹਿਾਈ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੀਰਫਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਮੂਲ ਰਨਿਾਸੀ: ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹਿਾਈ, ਗੁਆਮ, ਸਮੋੜਾ, ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਪੈਰਸਰਫਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਲੋਕਾਾਂ 
ਰਿਿੱਚੋ ਰਕਸੇ ਰਿਿੱਚ ਹੈ।  

 ਕਾਲੇ: ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਰਿਿੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇਿੱਕ ਰਿਿੱਚ ਹੈ।  

 ਗੋਰੇ: ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਾਾਂ ਮਿੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਕਸੇ ਿੀ ਜਿੱਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਹੈ।  
 
 
______________________________________________ 
ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ/ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ  

 
ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਰਰਸ਼ਤਾ  ਮਾਾਂ  ਰਪਤਾ   ਸਰਪਰਸਤ    ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦਿੱਸੋ) ________________ 
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ਮਾਰਪਆਾਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ 
 
ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਲਾਗ ੂਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਿੀ ਮਾਤਾ ਜਾਾਂ ਰਪਤਾ ਜਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਾਲਾ(ਿਾਲੇ) ਰਿਅਕਤੀ ਰਜਸਨੂੰ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਰਕ ਉਸਦੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰ ੇਰਿਸਰਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ ਲਈ ਮਾਰਪਆਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਰਿਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਰਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਸਿੱਰਖਆ ਰਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਸਪੈਰਨਸ਼ ਰਿਿੱਚ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਿੱਚ ਹੈਂਡਬੁਿੱਕ: http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/policy/parentsguide.pdf. 

 
ਸਪੈਰਨਸ਼ ਰਿਿੱਚ ਹੈਂਡਬੁਿੱਕ:   

/publications/policy/SpanishParentGuide.pdfspecialhttp://WWW.P 12.01yscd.gov. 

 
 

 

 
ਮਾਰਪਆਾਂ ਜਾਾਂ ਮਾਰਪਆਾਂ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਰਿਲੀਅਮ ਬੁਸ਼ਮੈਨ 
(William Bushman) ਨਾਲ 516-872-5640 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਜਪਛਲੀਆਾਂ ਜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜਵਜਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 
 

ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ______________________________________ ਜਨਮ ਰਮਤੀ ____________________________________________________  
ਿਰਤਮਾਨ ਪਤਾ____________________________________________ ਫੋਨ __________________________________________________________   
ਰਪਛਲਾ ਸਕੂਲ ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ ਜਾਾਂਦ ੇਸੀ _____________________________ ਰਡਸਰਟਰਕਟ _____________________________________________________  
ਪਤਾ ____________________________________________________ ਫ਼ੋਨ # ________________________________________________________  
ਅਰਧਆਪਕ ਜਾਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ___________________________ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਗਰੇਡ ___________________________________________  
 
ਕੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸਿੱਜਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ?     ਨਹੀਂ       ਹਾਾਂ (ਹਠੇਾਾਂ ਦਿੱਸੋ): 
 

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ "ਹਾਾਂ" ਜਵਿੱਚ ਿਵਾਬ ਜਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰੂਾ ਕਰੋ: 
 
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸਿੱਜਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਕਸਮ: 
 ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ ਕਲਾਸ    ਰਰਸੌਰਸ ਰੂਮ 

 ਏਕੀਰਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ   ਰਸਰਫ਼ ਸੰਬੰਰਧਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 
 OCES ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ: ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ _____________________________________________ 
 ਹੋਰ (ਪਰਗੋਰਾਮ ਦੀ ਰਕਸਮ/ਸਕਲੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸ)ੋ _________________________________________ 
 
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੰਬੰਰਧਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ: ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ 

 ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ  ਕਾਉਂਸਰਲੰਗ  ਆਰਕਊਪੇਸ਼ਨਲ ਥੇਰਪੇੀ (ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਰਚਰਕਤਸਾ) 
 ਸਰੀਰਕ ਰਚਰਕਤਸਾ  ਸੁਣਨ ਸੰਬਧੰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  ਨਜ਼ਰ ਸਬੰੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ  
 
ਵਰਗੀਕਰਨ: (ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਿ)ੇ 
 ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਰਸਿੱਖਣ ਰਿਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ  ਮਾਨਰਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ  ਬੋਲਚਾਲ/ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬਧੰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 
 ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਗੜਬੜੀ  ਰਸਹਤ ਸਬੰੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ਰੋੀ  ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਾਂ  ਔਰਟਸਰਟਕ ਬੋਲ਼ਾ 
 ਬੋਲ਼ਾਪਣ  ਹਿੱਡੀਆਾਂ ਸਬੰੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ  ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ  ਅੰਨ੍ਾਪਣ  
 ਦੇਖਣ ਸੰਬਧੰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ  ਸਦਮੇ ਿਾਲੀ ਰਦਮਾਗੀ ਸਿੱਟ   

 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ IEP ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ:            ਨਹੀਂ  ਹਾਾਂ (ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ) 
CSE ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ________________________________________________________________ 

CSE ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ____________________________________________________ ਫ਼ੋਨ # _________________________ 
 
ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ HS ਜਿਸਜਟ੍ਰਕਟ੍ ਨੂੰ ਜਰਕਾਰਿ/ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੀ ਕਰਨਾ 
ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਸਕਲੂ ਅਤੇ CSE ਨੂੰ ਿੈਲੀ ਸਟਰੀਮ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਰਮਕ, ਮਨੋਰਿਰਗਆਨਕ, ਮਨੋ-ਰਚਰਕਤਸਕ, ਮਡੈੀਕਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣਾਾਂ, 
IEPs, ਅਤੇ ਰਰਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ। ਮਨੈੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰੇ ਰਰਕਾਰਡ ਗੁਪਤ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰ ੇਬਿੱਚੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿੱਖੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਕਲੂ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਰਪਰੰਸੀਪਲ, ਮਨੋਰਿਰਗਆਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰ, ਰਨਯਮਤ ਜਾਾਂ 
ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਖਆ ਅਰਧਆਪਕ, ਸਬਧੰਤ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ CSE ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 
CSE ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਰਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿੀ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮਨੈੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਮੇਰੀ ਸਰਹਮਤੀ ਸਿੈ-ਇਿੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ 
ਿਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  
 

________________________________________________   ______________________________________ 

ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ/ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ   ਰਮਤੀ 
 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣਾਾਂ ਅਤੇ ਜਰਕਾਰਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਇਸ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਭਿੇੋ: 

Committee on Special Education 
VSC HSD 

One Kent Road 

Valley Stream, NY 11580 

516-872-5640 ਫੈਕਸ 516-872-5698 


