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ਿੂਨ 2022  
 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਿ 7 ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਡਪਆਰੇ ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ:  
 
ਸਾਿੇ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਨਯਮ ਸਥਾਡਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਡਕ ਡਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਾਂ ਹੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਿੋ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 
ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਵਿੱਚ ਰਡਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਿਾਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਡਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇ।  
 
ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਿ 7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਿ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਡਬਨਾਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕੋ ਮਾਪਦਿੰਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।  
 
ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਡਲਡਖਆਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ:  
 

1. ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। 

2. ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੋ ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। 

3. ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਡਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਡਵਿੱਚ ਡਲਆਉਣ ਲਈ ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਇਸ ਪਤਝੜ ਡਵਿੱਚ ਿਾਵੇਗ੍ਾ, ਇਿੱਕ 
ਅਪਾਇਿੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਡਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

 

ਡਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇਿੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਡਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨਿੰ ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਿਾਕ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦਿੱਤਾ ਡਗ੍ਆ ਹੈ। 
ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਿੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿੱਥੀ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ੍ ਦੀ ਇਿੱਕ ਭਰਨ ਯੋਗ੍ PDF ਵੀ www.vschsd.org 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਡਸਖਰ 'ਤੇ “District" ਟ੍ੈਬ 'ਤੇ 
ਕਡਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਿਰ "New Student Registration" 'ਤੇ ਕਡਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੈਕੇਟ੍ ਲਿੱਡਭਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਿੂਦਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ "7ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਿ ਦਾ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ੍-
2022" ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਸਿੱਿੇ ਪਾਸੇ ਡਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਟ ਨਿਦਾਇਤਾਾਂ ਨਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਵਾਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਅਸਲ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।  
 

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਟ ਈਮੇਲ, ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ 

5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 
 

CENTRAL HIGH SCHOOL 
135 Fletcher Avenue 

Valley Stream, NY 11580 

516-561-4400 

vscregistration@vschsd.org 

NORTH HIGH SCHOOL 
750 Herman Avenue 

Franklin Square, NY 11010 

516-564-5500 

vsnregistration@vschsd.org 

SOUTH HIGH SCHOOL 
150 Jedwood Place 

Valley Stream, NY 11581 

516-791-0300 

vssregistration@yschsd.org 
 

 
ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਖਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਡਿਆ ਿਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਅਗ੍ਸਤ 2022 ਦੇ ਅਿੰਤ ਤਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਿੱਡਸਆਵਾਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ੍ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਡਣਤ ਪਿੱਤਰ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਡਿਆ ਿਾਵੇਗ੍ਾ।  
 
ਇਸ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ ਧਿੰਨਵਾਦ।  
 
ਤਡਹ-ਡਦਲੋਂ,  
 
 
ਵੇਨ ਆਰ. ਲੋਪਰ (Wayne R. Loper), Ed.D.   
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7ਵੇਂ ਗਰੇਡ ਦੀ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਦਾਇਤਾਾਂ 

 

ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਾਂ ਨੂੰ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਮਾ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।  
 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ:  
 
I. ਨਡਸਨਟਰਕਟ ਨਵੱਚ ਨਰਿਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ  

❖ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਕੇੈਟ (ਫਾਰਮ A) ਫਾਰਮ A-4 ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ*ੈ  
 
o ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਿਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ**  

• ਅਸਲ ਘਰ ਦੀ ਿੀਿ; ਅਤੇ  
• ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਰਗ੍ੇਿ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਿਾਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟ੍ੇਟ੍ ਟ੍ੈਕਸ ਡਬਿੱਲ; ਅਤ ੇ

• ਅਿੱਗ੍ੇ ਡਦਿੱਤ ੇਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ: ਇਲੈਕਡਟ੍ਰਕ/ਗ੍ੈਸ ਡਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਬਿੱਲ, ਕੇਬਲ/ਸੈਟ੍ੇਲਾਈਟ੍ ਡਬਿੱਲ, ਟ੍ੈਲੀਿੋਨ ਡਬਿੱਲ, ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਡਲਸੀ, ਕਾਰ ਬੀਮਾ ਪਾਡਲਸੀ, ਿਾਾਂ ਵਟੋ੍ਰ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਿ; ਅਤੇ  

• ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਲਫੀਆ ਨਬਆਨ ਫਾਰਮ "B-1" (ਿਾਰਮ B-1 ਨੂੰ ਨੋਟ੍ਰੀ ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)ੈ*  
 

o ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਨਕਰਾਏ ਦੇ ਜਾਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਿਾਾਂ ਘਰ ਡਵਿੱਚ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਿਮ੍ਾ ਕਰੋ**  
• ਲੀਜ਼ ਿਾਾਂ ਡਕਰਾਇਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ; ਅਤੇ  
• ਗੈਰ-ਮਾਲਕ/ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਲਫੀਆ ਨਬਆਨ ਫਾਰਮ "C" (ਿਾਰਮ C-2 ਨੂੰ ਨੋਟ੍ਰੀ ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ); ਅਤੇ  
• ਹੇਠਾਾਂ ਡਦਿੱਤ ੇਅਸਲ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਦ:ੋ ਇਲੈਕਡਟ੍ਰਕ/ਗ੍ੈਸ ਡਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਬਿੱਲ, ਕੇਬਲ/ਸਟੈ੍ੇਲਾਈਟ੍ ਡਬਿੱਲ, ਟ੍ੈਲੀਿਨੋ ਡਬਿੱਲ, ਕਾਰ ਬੀਮਾ 

ਪਾਡਲਸੀ, ਿਾਾਂ ਵੋਟ੍ਰ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਿ; ਅਤ ੇ

• ਤੁਹਾਿੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਫੀਡੇਨਵਟ (B-2 ਸਿੁੰ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਸਬੂਤ ਿਮਾ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਹਾਊਸ ਿੀਿ, ਮੌਿਦੂਾ ਮੋਰਗ੍ੇਿ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਿਾਾਂ ਮੌਿੂਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟ੍ਟੇ੍ ਟ੍ੈਕਸ ਡਬਿੱਲ। ਿਦ ਡਕ ਅਸੀਂ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਿੀਿੇਡਵਟ੍ (B-2 ਸਹੁਿੰ ਦੇ ਨਾਲ) ਿਮ੍ਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਬਆਨ 
(B-2 ਸਹੁਿੰ ਦੇ ਡਬਨਾਾਂ) ਿਮ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

 
*ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟ੍ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 
ਨਾਲ (516) 872-5694 'ਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 
**ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗ੍ਏ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਸੁੀਂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਡਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਮਾ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਡਲਿੱਪ; ਆਮਦਨ ਟ੍ੈਕਸ ਿਾਰਮ; 

ਸਹੂਲਤ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਡਬਿੱਲ; ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਡਸ਼ਪ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਿ); ਵੋਟ੍ਰ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਅਡਧਕਾਰਤ 
ਿਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਿਰਾਈਡਵਿੰਗ੍ ਡਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਡਮਟ੍ ਿਾਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਿਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ; ਰਾਿ ਿਾਾਂ ਹਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ; ਸਿੰਘੀ, ਰਾਿ ਿਾਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਏਿਿੰਸੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਡਵਸ ਏਿਿੰਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਿੰਘੀ ਦਫ਼ਤਰ); ਬਿੱਚੇ ਦੀ 
ਡਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬਤੂ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਡਨਆਾਂਇਕ ਡਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦ ੇਹੁਕਮ ਿਾਾਂ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਾਗ੍ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਿੀ ਭੌਡਤਕ ਮੌਿੂਦਗ੍ੀ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਡਧਤ ਡਕਸੇ ਤੀਿੀ ਡਧਰ ਦਾ ਡਬਆਨ (ਤੁਸੀਂ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਿਾਰਮ F "ਤੀਿੀ ਡਧਰ ਦਾ ਡਬਆਨ" ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ); ਿਾਾਂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਵਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਭਡੌਤਕ ਮੌਿੂਦਗ੍ੀ ਸਥਾਡਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ।  
 

II.  ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
o ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ ਿਾਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਵਾਲਾ(ਵਾਲੇ) ਡਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਿੋਟ੍ੋ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
o ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਡਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ: ਡਨਆਾਂਇਕ ਡਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ 



ਕਾਗ੍ਜ਼ਾਤ, ਗ੍ਦੋ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਗ੍ਜ਼, ਿਸੋਟ੍ਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ੍ ਦੇ ਕਾਗ੍ਜ਼ (ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਿਾਰਮ DS-2999), ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਾਂ ਅਦਾਲਤ 
ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਾਾਂ ਸਿੰਘੀ, ਰਾਿ ਿਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਿਿੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹਰੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੋ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦ ੇਸਬਿੰਧਾਾਂ ਨੂੰ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਏਿਿੰਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਿੰਘੀ ਦਿਤਰ)। 

o ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਡਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬਤੂ ਿਮਾ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਗ੍ਆ ਹੈ (ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਿਨਮ ਪਰਮਾਣ-
ਪਿੱਤਰ ਿਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਡਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਦਰਡਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਨਆਾਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਮ੍ਾ ਕਰਕੇ), ਤਾਾਂ ਡਨਗ੍ਾਰਨੀ ਦਾ ਐਿੀਿੇਡਵਟ੍ ਿਾਰਮ "D" ਿਾਾਂ 
ਮਾਡਪਆਾਂ ਦਾ ਹਲਿੀਆ ਡਬਆਨ ਿਾਰਮ "E" ਡਿਵੇਂ ਉਡਚਤ ਹੋਵੇ ਿਮਾ੍ਾਂ ਕਰੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟ੍ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 516-872-5694 'ਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 
III. ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

o ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਿਨਮ ਦੀ ਡਮਤੀ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੇ ਿਨਮ ਸਰਟ੍ੀਡਿਕੇਟ੍ ਦੀ ਪਰਮਾਨਣਤ ਪਰਤੀਡਲਪੀ (ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਮ ਸਰਟ੍ੀਡਿਕੇਟ੍ ਿਾਾਂ ਬਪਡਤਸਮਾ ਦੇ ਡਰਕਾਰਿ ਦੀ 
ਪਰਮਾਡਣਤ ਪਰਤੀਡਲਪੀ ਸਮੇਤ)।  
• ਿੇ ਿਨਮ ਸਰਟ੍ੀਡਿਕੇਟ੍ ਿਾਾਂ ਡਰਕਾਰਿ ਿਾਾਂ ਬਪਡਤਸਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਡਣਤ ਪਰਤੀਡਲਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ (ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ 

ਸਮੇਤ) ਿਮਾ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
• ਿੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ (ਉਮਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦ ੇਇਲਾਵਾ) ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇੀ 

ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਡਿਨ੍ਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦਿੱਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:  
▪ ਅਡਧਕਾਰਤ ਿਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸਿੰਸ;  

▪ ਰਾਿ ਿਾਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ;  

▪ ਿਨਮ ਡਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਟੋ੍ ੋਪਛਾਣ;  

▪ ਕਾਨਸਲੇੁਟ੍ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਿ; 

▪ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਾਂ ਡਸਹਤ ਡਰਕਾਰਿ; 

▪ ਡਮਲਟ੍ਰੀ ਡਨਰਭਰ ਡਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ; 

▪ ਸਿੰਘੀ, ਰਾਿ, ਿਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਿਿੰਸੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਡਵਸ ਏਿਿੰਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 
ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਿੰਘੀ ਦਿਤਰ); 

▪ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਿਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; 

▪ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ; ਿਾਾਂ 
▪ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਿਿੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਤ ਏਿਿੰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਡਰਕਾਰਿ।  
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ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ 
 
 
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________________________________________________________ 

 
 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________________________________________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ   ਪਹਿਲਾ ਹਿਿੱ ਸਾ   ਡਵਚਕਾਰਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  
 
ਡਲਿੰਗ੍: ਚੁਣੋ  ਿਨਮ ਡਮਤੀ: ________   ਉਮਰ:  ____________ 

 
 

 
ਇਸ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ McKinney-Vento Act 42 U.S.C. I 1435 ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਾਬ ਇਹ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਕਹੜੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਕੀ ਬਿੱਚੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਡਨਸ਼ਡਚਤ, ਡਨਯਡਮਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਮ ਦੇ ਡਨਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ੍ ਹੈ? ਹਾਾਂ   ਨਹੀਂ  

 
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਹਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਾਰਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਡਹਿੱਸਾ ਭਰੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਾਂਹ ਡਵਿੱਚ ਿਵਾਬ ਡਦਿੱਤਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਕਿੱਥੇ ਰਡਹ ਡਰਹਾ ਹੈ? (ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗ੍ਾਓ)  

o ਡਵਕਲਡਪਕ ਰਡਹਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਡਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਮੋਟ੍ਲ, ਹੋਟ੍ਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਰਕ, ਕੈਂਪਗ੍ਰਾਉਂਿ ਡਵਿੱਚ।  

o ਡਕਸੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਿਾਾਂ ਪਡਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ੈਲਟ੍ਰ ਡਵਿੱਚ  

o ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਚਲੇ ਿਾਣ ਿਾਾਂ ਆਰਡਥਕ ਤਿੰਗ੍ੀ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਘਰ ਿਾਾਂ ਅਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਡਰਵਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।  

o ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੂਿੀ ਥਾਾਂ ਦੇ ਿਾਾਂਦੇ ਰਡਹਣਾ  

o ਅਡਿਹੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਿੋ ਆਮ ਸੌਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਹੈ ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਕਾਰ, ਪਾਰਕ, ਿਾਾਂ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ੍, ਛਿੱਿੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ, ਬਿੱਸ ਿਾਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ।  
 
 

 

ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ: _____________________________________________________________________________________________  

ਤਾਰੀਖ: _________________________________________________________________________________________________________________________  

ਪਤਾ: ___________________________________________________________________________________________________________________________  

ਸੈਲ ਿੋਨ: _________________________________________________________ ਘਰ ਦਾ ਿੋਨ: ___________________________________________________  

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਿੱਥੇ ਡਦਿੱਤੇ ਗ੍ਏ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੇ ਡਬਆਨ ਡਨਊਯਾਰਕ ਰਾਿ ਦੇ ਦਿੰਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਅਟ੍ਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਨੂੰ ਰੈਿਰ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: ________________________________________________ ਤਾਰੀਖ: ______________________________________  
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ਿਾਰਮ A 

 

ਡਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ, ਿੋ ਿਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਡਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਾਂ 

ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮਾਾਂ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਿਹੇ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ 
ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਿਨਤਕ ਡਰਕਾਰਿ, ਸਾਈਟ੍ 
ਡਵਡਜ਼ਟ੍ ਅਤੇ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 
ਅਿੱਿ ਦੀ ਡਮਤੀ: ________________ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________________________________________________________________________________________  
ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡਹਿੱਸਾ   ਨਾਮ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  

ਿਨਮ ਡਮਤੀ:  _____________ ਉਮਰ:  ____________ ਗ੍ਰੇਿ:  ____________ ਡਲਿੰਗ੍: __________ 

ਘਰ ਦਾ ਿੋਨ: ________________________________________________ 

ਮੌਿੂਦਾ ਪਤਾ: ______________________________________________________________________________________________________________________  
ਪਤਾ   ਸ਼ਡਹਰ   ਰਾਿ  ਡਜ਼ਪ  

ਡਪਛਲਾ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________________________________________________________  
ਪਤਾ   ਸ਼ਡਹਰ   ਰਾਿ  ਡਜ਼ਪ  

ਡਪਛਲਾ ਫ਼ੋਨ: ____________________________________________  

ਘਰ ਡਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਿਾਾਂਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ: _____________________ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿਾ ਕੀ ਡਰਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗ੍ਾਓ:  

o ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਪੇ  

o ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਰਸਤ (ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਡਨਯੁਕਤ)  

o ਿੋਸਟ੍ਰ ਮਾਪੇ  

o ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਵਾਲਾ ਡਵਅਕਤੀ  
 
ਿੇਕਰ ਬਿੱਚਾ ਇਿੱਕ ਿੋਸਟ੍ਰ ਬਿੱਚਾ ਹੈ - ਤਾਾਂ ਏਿਿੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕਰੋ:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
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ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ(ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ) ਦੀ ਨਵਆਿੁਤਾ ਸਨਥਤੀ। ਿੋ ਲਾਗੂ੍ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗ੍ਾਓ।  
 
 ਡਵਵਾਡਹਤ  ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ   ਵਿੱਖ ਹੋ ਗ੍ਏ   ਡਵਧਵਾ/ਡਵਧੁਰ   ਕਦੇ ਡਵਆਹੇ ਨਹੀਂ  
 
ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:  
 
ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ 1: ____________________________________________________________________ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼: ____________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ    ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________________________________________________________  
 
ਘਰ ਦਾ ਿੋਨ: __________________________________________________________ ਸੈਲ ਿੋਨ: ______________________________________________________  

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________________________________________________________  

ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: __________________________________________________ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿੋਨ ਨਿੰ ਬਰ: __________________________________________  
 
ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ 2: ____________________________________________________________________ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼: ____________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ    ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________________________________________________________  
 
ਘਰ ਦਾ ਿੋਨ: __________________________________________________________ ਸੈਲ ਿੋਨ: ______________________________________________________  

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________________________________________________________  

ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: __________________________________________________ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿੋਨ ਨਿੰ ਬਰ: __________________________________________  
 
ਸਰਪਰਸਤ/ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ:________________________________________________________________ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼: ____________________________  
   ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ    ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ 

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________________________________________________________  

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਡਰਸ਼ਤਾ: __________________________________________________________________________________________________________  
ਘਰ ਦਾ ਿੋਨ: __________________________________________________________ ਸੈਲ ਿੋਨ: ______________________________________________________  

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________________________________________________________  

ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: __________________________________________________ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿੋਨ ਨਿੰ ਬਰ: __________________________________________  
 
ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਾਂ-ਭਰਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਘਰ ਨਵੱਚ ਰਨਿੰਦੇ ਿਨ ਜਾਾਂ ਨਿੀਂ:  

ਨਾਮ  ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼  ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗਰੇਡ  
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ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਡਪਛਲਾ ਸਕੂਲ ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਿਾਾਂਦੇ ਸੀ: ________________________________________________________________ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡਦਨ: ________________  

ਡਪਛਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ: _________________________________________________________________________________________________________________  

ਸਕੂਲ ਦਾ ਿੋਨ: ________________________________________________________________ ਸਕੂਲ ਿੈਕਸ: ____________________________________________  

ਡਪਛਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਿਾਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ੍: _______________________________________________________________________________________________  

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਤਾ: _____________________________________________________________________________________________________  

ਐਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਬਿੱਚਾ ਿਾਾਂਦਾ ਸੀ: ________________________________________________________ਗ੍ਰੇਿ 6  

ਿੂਨੀਅਰ ਹਾਈ/ਡਮਿਲ ਸਕੂਲ ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਬਿੱਚਾ ਿਾਾਂਦਾ ਸੀ: _______________________________________________ਗ੍ਰੇਿ 12  

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਡਹਲੀ ਵਾਰ 9ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਿ ਡਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ: ________________________________________(ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ)  
 
 
ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਕੋਈ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਿੱਡਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ  
 
ਜੇਕਰ ਿਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ IEP ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।  
 
ਕੀ ਅਿੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੂਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ  
 
ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਰਤਮਾਨ ਡਵਿੱਚ ਦੂਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੋਂ ਅਿੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ (ESL) ਡਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ 
 
ਿੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਮੁਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਕਦੇ ਡਕਸੇ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਕੂਲ ਡਗ੍ਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ  

ਿੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਡਵਿੱਚ ਡਕਹੜੇ ਸਕੂਲ: ______________________________________________________________________________________________  

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ: ________________________________________________________________________________________________________________  
 
ਕੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਕਸੇ ਦੇ ਰਾਿ ਿਾਾਂ ਿੈਿਰਲ ਇਨਕਮ ਟ੍ੈਕਸ ਡਰਟ੍ਰਨ 'ਤੇ ਛੋਟ੍ ਵਿੋਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਹੈ? ਇੱਕ 'ਤੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾਓ:  ਨਹੀਂ  
 
ਕੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਕਸੇ ਮੈਿੀਕਲ, ਿੈਂਟ੍ਲ, ਆਟ੍ੋਮੋਬਾਈਲ, ਡਬਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟ੍ਨਾ, ਡਸਹਤ, ਿਾਾਂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਡਗ੍ਆ ਹੈ?  

ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾਓ: ਨਹੀਂ  
 
ਿੇਕਰ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ(ਆਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਡਿਸਦੇ ਤਡਹਤ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਡਗ੍ਆ ਹੈ।  

ਨਾਮ ________________________________________________________________________________________ਿਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ____________________________  

ਪਤਾ _______________________________________________________________________________________________________________________________  

ਬੀਮਾ ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ __________________________________________________________________________________________________________________  
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ਨਧਆਨ ਨਦਓ 

ਹੇਠਾਾਂ ਡਦਿੱਤਾ ਡਬਆਨ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨੋਟ੍ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਿਾਰਮ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ੍ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਖਤਾਾਂ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਡਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਬਆਨ ਸਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਡਵਚਲੇ ਡਬਆਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਵੀ 
ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਾਂਸਪੋਰਟ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਿਿੱਥੇ ਲਾਗੂ੍ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਭਾਡਵਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਡਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਡਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਡਨਊਯਾਰਕ ਰਾਿ 
ਦੇ ਦਿੰਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 210.45 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਅਟ੍ਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਰੈਿਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  
 
 

 
 
ਮੈਂ __________________________________________ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁਿੰ ਖਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ (ਿਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ) ਡਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਮ A ਡਵਿੱਚ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।  
 
_______________________________________________ 
ਦਸਤਖ਼ਤ  
 
____/________/20__ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕੀ 
 
ਨੋਟ੍ਰੀ ਪਬਡਲਕ ______________________________________________________ 
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ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕਲੂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 
ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 

One Kent Road Valley Stream, New York 11580-3398  
516-872-5694 

www.vschsd.org  
 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਿੀਿੇਡਵਟ੍ 

ਿਾਰਮ B-1 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਲਖੋ)  
 
 ___________________________________________________________________________________  _______________________________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ         ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  
 

ਡਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ, ਿੋ ਿਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਡਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਾਂ 

ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮਾਾਂ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਿਹੇ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ 
ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਿਨਤਕ ਡਰਕਾਰਿ, ਸਾਈਟ੍ 
ਡਵਡਜ਼ਟ੍ ਅਤੇ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 
 
ਡਨਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਿ]  

 
]ss  

 
_________________________ ਕਾਉਂਟ੍ੀ 
 
 
_____________________ (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ), ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ, ਡਬਆਨ ਡਦਿੰਦਾ/ਡਦਿੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਡਹਿੰਦਾ/ਕਡਹਿੰਦੀ ਹੈ: 
 

1. 1. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ________________________ (ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ 
ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਨਵਾਸੀ ਵਿੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।  

2. ਮੈਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਡਥਤ ਅਸਲ ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦਾ/ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਾਂ: ______________________________ (ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦਾ ਪਤਾ)।  

3. ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਵਰਤਮਾਨ ਡਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਡਦਿੱਤੀ ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਡਵਿੱਚ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ।  

4. ਇਸ ਡਬਆਨ ਅਤੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਡਵਿੱਚ ਡਦਿੱਤੀ ਗ੍ਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚ ਹੈ।  

5. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਸ ਡਬਆਨ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਡਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਡਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ (ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਿੇਕਰ ਮੇਰਾ 
ਪਤਾ ਿਾਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੇਕਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦਾ ਡਨਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)।  

 
ਮੈਂ __________________ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁਿੰ ਖਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ (ਿਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ) ਡਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਮ B-1 ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਹੈ।  
 
 
_______________________________________ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  
 
____/________/20__ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕੀ 
 
ਨੋਟ੍ਰੀ ਪਬਡਲਕ ______________________________________________________ 

 
 

B-1 

  



ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕਲੂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 
ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 

One Kent Road Valley Stream, New York 11580-3398  
516-872-5694 

www.vschsd.org  
 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਿੀਿੇਡਵਟ੍ 

ਿਾਰਮ B-2 (ਸਹੁਿੰ ਦੇ ਨਾਲ) 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਲਖੋ)  

 
 ___________________________________________________________________________________  _______________________________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ         ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  
 

ਡਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ, ਿੋ ਿਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਡਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਾਂ 

ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮਾਾਂ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਿਹੇ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ 
ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਿਨਤਕ ਡਰਕਾਰਿ, ਸਾਈਟ੍ 
ਡਵਡਜ਼ਟ੍ ਅਤੇ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 
ਡਨਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਿ]  

 
]ss  

 
_________________________ ਕਾਉਂਟ੍ੀ 
 
______________________________________ (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ), ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ, ਡਬਆਨ ਡਦਿੰਦਾ/ਡਦਿੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਡਹਿੰਦਾ/ਕਡਹਿੰਦੀ ਹੈ:  
 

1. ਮੈਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਡਥਤ ਅਸਲ ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦਾ/ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਾਂ: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦਾ ਪਤਾ)।  

2. 2. ਮੈਂ ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ _______________________________________ (ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ) ਨੂੰ ਡਕਰਾਏ 'ਤੇ ਡਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

3. ਡਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ (ਡਕਰਾਇਆ, ਸਹੂਲਤਾ, ਆਡਦ ਦਰਸਾਓ): ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ਮੇਰੀ ਡਬਹਤਰੀਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ / ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਡਦਿੱਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਿੂਦਾ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ। 

5. ਇਸ ਡਬਆਨ ਡਵਿੱਚ ਡਦਿੱਤੀ ਗ੍ਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਸ ਡਬਆਨ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 
ਸੂਡਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਡਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  

 
ਮੈਂ _____________________________________ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁਿੰ ਖਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ (ਿਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ) ਡਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਮ B-2 ਡਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।  
 
_____________________________________________________ 
ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  
 
____/________/20__ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕੀ 
 
ਨੋਟ੍ਰੀ ਪਬਡਲਕ ______________________________________________________ 

 
B-2 (ਸਹੁਿੰ ਦੇ ਨਾਲ) 

  



ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 

One Kent Road Valley Stream, New York 11580-3398  
516-872-5694 

www.vschsd.org  
 

ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਬਆਨ 

ਿਾਰਮ B-2 (ਸਹੁਿੰ ਦੇ ਡਬਨਾਾਂ) 
 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਲਖੋ)  
 
 ___________________________________________________________________________________  _______________________________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ         ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  
 

ਡਚਤਾਵਨੀ 
ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਿਨਤਕ ਡਰਕਾਰਿ, 

ਸਾਈਟ੍ ਡਵਡਜ਼ਟ੍ ਅਤੇ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
 

 
1. 1. ਮੈਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਡਥਤ ਅਸਲ ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦਾ/ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਾਂ: __________________________________________  

         (ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦਾ ਪਤਾ)  

2. 2. ਮੈਂ ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ _______________________________________ (ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ) ਨੂੰ ਡਕਰਾਏ 'ਤੇ ਡਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

3. ਡਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ (ਡਕਰਾਇਆ, ਸਹੂਲਤਾ, ਆਡਦ ਦਰਸਾਓ):  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

4. ਮੇਰੀ ਡਬਹਤਰੀਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ / ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਡਦਿੱਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਿੂਦਾ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ।  

5. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਕੋਲ ਿਮ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਕ 
ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਚ ਵਿੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗ੍ਾ।  

6. ਇਸ ਡਬਆਨ ਡਵਿੱਚ ਡਦਿੱਤੀ ਗ੍ਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਸ ਡਬਆਨ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਡਵਿੱਚ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 
ਸੂਡਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਡਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  

 
______________________________________________ 
ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  
 
 
________________________ 
ਤਾਰੀਖ  

 
 
 
 
 
 
 
 

B-2 (ਸਹੁਿੰ ਦੇ ਡਬਨਾਾਂ) 
  



ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 

One Kent Road Valley Stream, New York 11580-3398  
516-872-5694 

 www.vschsd.org  
 

ਗੈ੍ਰ-ਮਾਲਕ/ਡਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਕੇ ਦਾ ਐਿੀਿੇਡਵਟ੍ 

ਿਾਰਮ C 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਲਖੋ)  
 
 ___________________________________________________________________________________  _______________________________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ         ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  
 

ਡਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ, ਿੋ ਿਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਡਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਾਂ 

ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮਾਾਂ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਿਹੇ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ 
ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਿਨਤਕ ਡਰਕਾਰਿ, ਸਾਈਟ੍ 
ਡਵਡਜ਼ਟ੍ ਅਤੇ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 

 
ਡਨਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਿ]  

 
]ss  

 
_________________________ ਕਾਉਂਟ੍ੀ 
 
______________________________________ (ਗੈ੍ਰ-ਮਾਲਕ/ਡਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ), ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ, ਡਬਆਨ ਡਦਿੰਦਾ/ਡਦਿੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ 
ਕਡਹਿੰਦਾ/ਕਡਹਿੰਦੀ ਹੈ: 
 

1. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ______________________ __________________ ਨੂੰ 
(ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਨਵਾਸੀ ਵਿੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਿੱਗੇ੍ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ 
ਡਕ ਿੇਕਰ ਪਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ ਡਨਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 
ਹੋਵਾਾਂਗ੍ਾ/ਹੋਵਾਾਂਗ੍ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਡਹਲੇ ਡਦਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਦਰ ਦਾ ਡਬਿੱਲ ਡਲਆ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਡਚਤ ਕੀਤਾ ਡਗ੍ਆ ਹੈ ਡਕ 
ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਡਬਨਾਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰੇਗ੍ਾ।  
 

2. ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ _____________________________ (ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ, ਡਨਗ੍ਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ) ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਇਿੱਥੇ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹਾਾਂ (ਪਤਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਗ੍੍ਾ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਡਕਰਤੀ ਦਿੱਸੋ: ਬੇਸਮੈਂਟ੍ ਅਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍, ਦੂਿੀ ਮਿੰਡਜ਼ਲ ਦਾ ਅਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍, # ਕਮਰੇ, ਆਡਦ)। ____________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 
ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਇਿੱਕੋ-ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਡਨਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਡਸਆ ਡਗ੍ਆ ਪਤਾ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਇਿੱਕੋ-ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਡਰਹਾਇਸ਼ 
ਹੈ।  
 
ਮੇਰਾ ਡਪਛਲਾ ਪਤਾ ਸੀ __________________________________________________________________________________________________________________  

ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਟ੍ੈਲੀਿੋਨ ਨਿੰ ਬਰ ਸੀ _________________________________ 

 
 
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਿੂਦਾ ਪਤੇ ਿੋ ਡਕ _________________________________________________ ਹੈ, 

'ਤੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ _____________________________ (ਡਮਤੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

 
C-1  



ਮੇਰੇ ਰਡਹਣ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਡਨਯਿੰਤਡਰਤ ਹੈ (ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗ੍ਾਓ):  
 

 ਇਿੱਕ ਰਸਮੀ ਲੀਜ਼ (ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਐਿੀਿੇਡਵਟ੍, ਫ਼ਾਰਮ B ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ)  

 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ  

 ਹੋਰ (ਡਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ)  
 
ਮੇਰੀ ਡਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਡਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ (ਡਕਰਾਇਆ, ਆਡਦ ਦਿੱਸੋ)  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
________________________________________________________ 
ਡਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ/ਗੈ੍ਰ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ  
 
 
____/________/20__ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕੀ 
 
ਨੋਟ੍ਰੀ ਪਬਡਲਕ ______________________________________________________ 

 
 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਡਨਊਯਾਰਕ ਰਾਿ ਦੇ ਦਿੰਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 210.45 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਅਟ੍ਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਰੈਿਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
  



ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 

One Kent Road Valley Stream, New York 11580-3398  
516-872-5694 

www.vschsd.org  
 

ਡਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦਾ ਐਿੀਿੇਡਵਟ੍ 

ਿਾਰਮ D 

 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਲਖੋ)  

 
 ___________________________________________________________________________________  _______________________________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ         ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  
 

ਡਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ, ਿੋ ਿਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਡਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਾਂ 

ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮਾਾਂ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਿਹੇ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ 
ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਿਨਤਕ ਡਰਕਾਰਿ, ਸਾਈਟ੍ 
ਡਵਡਜ਼ਟ੍ ਅਤੇ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 

 
ਡਨਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਿ]  

 
]ss  

 
_________________________ ਕਾਉਂਟ੍ੀ 
 
______________________________________ (ਨਾਮ), ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ, ਡਬਆਨ ਡਦਿੰਦਾ/ਡਦਿੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਡਹਿੰਦਾ/ਕਡਹਿੰਦੀ ਹੈ:  
 

1. ਮੈਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਰਡਹਿੰਦਾ/ਰਡਹਿੰਦੀ ਹਾਾਂ: (ਪਤਾ) _________________________________________________________________________________________  
 

2. ___________________________________________________ (ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ) ਮੇਰਾ _______________ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
______________ ______(ਤਾਰੀਖ) ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਡਹ ਡਰਹਾ ਹੈ। 

3. ____________________________________ (ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ) __________________ ਦਾ ____________ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਡਹਣ ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ ਹੈ 

(ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿੰਬਾਈ)  

4. ਇਹ ਰਡਹਣ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਹੈ (ਇਿੱਕ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗ੍ਾਓ)  ਸਥਾਈ  ਅਸਥਾਈ। ਿੇਕਰ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਰਬਿੰਧ __________ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। ਡਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੋ: _______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

5. ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਨਗ੍ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਨਯਿੰਤਰਣ ਤੁਹਾਿੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ(ਕਾਰਨਾਾਂ) ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
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6. ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਾ(ਪਤੇ) ਡਿਿੱਥੇ ਬਿੱਚਾ ਡਰਹਾ ਹੈ:  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
ਸਟ੍ਰੀਟ੍   ਸ਼ਡਹਰ   ਰਾਿ   ਡਮਤੀਆਾਂ   ਡਕਸ ਨਾਲ 

 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  

ਸਟ੍ਰੀਟ੍   ਸ਼ਡਹਰ   ਰਾਿ   ਡਮਤੀਆਾਂ   ਡਕਸ ਨਾਲ 

 
7. _______________________ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਡਹਿੰਦਾ/ਰਡਹਿੰਦੀ।  

(ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ)  
 

8. ਭੋਿਨ, ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ _______________________________________ (ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ) ਨੂੰ 
_________________________________ (ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ  
 

9. ਕੀ ਬਿੱਚਾ ਰਾਤ ਭਰ, ਵੀਕਏਂਿ, ਛੁਿੱਟ੍ੀਆਾਂ, ਿਾਾਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਡਕਤੇ ਹੋਰ ਡਬਤਾਏਗ੍ਾ? ਿੇਕਰ "ਹਾਾਂ" ਤਾਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੋ:  
 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
10. ਕੀ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੌਿੂਦਾ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਡਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ  

ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੋ: _________________________________________________________________________________________________  
 

11. ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ ਵੋਟ੍ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਕਿੱਥੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰਿ ਹੈ? ਮਾਤਾ ___________________ ਡਪਤਾ ____________ 

 
12. ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਿਾਾਂ ਡਹਰਾਸਤ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਡਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਕਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਡਦਿੱਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ? (ਅਡਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ) ______________  

 
13. ਿੇਕਰ ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦਿੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ:  

 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  

ਨਾਮ  ਉਮਰ ਪਤਾ  ਸਰਪਰਸਤ ਨਾਲ ਡਰਸ਼ਤਾ  ਸਕੂਲ  
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  

ਨਾਮ  ਉਮਰ ਪਤਾ  ਸਰਪਰਸਤ ਨਾਲ ਡਰਸ਼ਤਾ  ਸਕੂਲ  
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  

ਨਾਮ  ਉਮਰ ਪਤਾ  ਸਰਪਰਸਤ ਨਾਲ ਡਰਸ਼ਤਾ  ਸਕੂਲ  
 
 

14.  ਮੈਂ ___________________________________ (ਰਿੱਖਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ) ___________________________ (ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ) ਦੀ ਡਸਿੱਡਖਆ 
ਅਤੇ ਿਾਕਟ੍ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਡਲਆਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਡਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਾਂ।  

 
15. ਹੋਰ ਸਿੰਬਿੰਡਧਤ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦਾ ਡਬਆਨ (ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗ੍ਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ੍ਾਾਂ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ): 
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ਜਦੋਂ ਨਕਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਸਵਾਲ "A" ਤੋਂ "E" ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਨਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।  
 

A) ਬਿੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਾਂ ਗੋ੍ਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ (ਮਾਾਂ) ਨਾਲ ਡਕਉਂ ਨਹੀਂ ਰਡਹ ਡਰਹਾ ਹੈ?  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

B) ਕੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਸਰਿ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਡਵਿੱਚ ਹੀ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ? _____________________________________________________________________________  

C) ਮਾਪੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਡਮਲਣਗੇ੍? ________________________________________________________________________________________________  

D) ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਪਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਿੰਨੇ ਪਰਡਤਸ਼ਤ ਡਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗ੍ੀ? _________________________________________________________________  

E) ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਡਕਿੰਨੇ ਪਰਡਤਸ਼ਤ ਡਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗ੍ੀ? __________________________________________________________________________  
 
 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਸਰਪਰਸਤ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਿੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਬਨਾਾਂ ਡਹਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਕੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਡਵਿੱਚੋਂ ਡਕਸੇ ਇਿੱਕ ਿਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਤੋਂ ਡਵਿੱਤੀ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਡਮਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜੇ ਿਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਿੇਠਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ:  
 
ਡਪਤਾ: ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਿਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ $ _________________ ਡਮਤੀਆਾਂ: ________ ਤੋਂ _________ ਤਕ 

 
ਮਾਤਾ: ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਿਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ $ _________________ ਡਮਤੀਆਾਂ: ________ ਤੋਂ _________ ਤਕ 

 
ਿੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਡਿਸਨੇ ਡਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ:  
 
ਨਾਮ: _____________________________________________________________________________________ ਿਨਮ ਡਮਤੀ: ______________________________  
 
ਪਤਾ: ______________________________________________________________________________________________________________________________ \ 
 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ:: ___________________________________________________________________________________________________________________  
 
ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ: _________________________________________________________________ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿੋਨ ਨਿੰ ਬਰ: ___________________________________  
 
ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਡਵਚਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਡਵਚਲੇ ਡਬਆਨ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੁਆਰਾ 
ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਕ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਇਸ 
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਭਾਡਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਡਚਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਡਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  

 

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਡਨਊਯਾਰਕ ਸਟ੍ੇਟ੍ ਦੇ ਦਿੰਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 210.45 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ "A" ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ 
ਹੈ।  

 
__________________________________________  ________________________________ 
ਗੈ੍ਰ-ਡਨਗ੍ਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਿੇ ਲਾਗੂ੍ ਹੋਵੇ)   ਡਨਗ੍ਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  
 
__________________________    ___________________________________ 
ਤਾਰੀਖ        ਤਾਰੀਖ   
 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕੀ ਗ੍ਈ      ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕੀ ਗ੍ਈ  
____________, ___________20__    ____________, ___________20__ 

   
_____________________________    ________________________________ 
ਨੋਟ੍ਰੀ ਪਬਡਲਕ       ਨੋਟ੍ਰੀ ਪਬਡਲਕ  

 
 

D-3 

 
  



ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 
ਰਡਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 

One Kent Road Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 
 

ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ ਦਾ ਐਿੀਿੇਡਵਟ੍ 

ਿਾਰਮ E 

 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ((ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਡਲਖੋ)  

 
 ___________________________________________________________________________________  _______________________________________________  

ਆਖ਼ਰੀ ਡਹਿੱਸਾ         ਪਡਹਲਾ ਡਹਿੱਸਾ  
 

ਡਚਤਾਵਨੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ, ਿੋ ਿਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਡਧਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਾਂ 

ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਡਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਰਮਾਾਂ ਵਿੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ੍ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਕਸੇ ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਚਾ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਡਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਿਹੇ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ 
ਖਰਚੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $15,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਤੋਂ ਡਟ੍ਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਡਸਿੱਡਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ 

ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਡਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ, ਡਿਸ ਡਵਿੱਚ ਿਨਤਕ ਡਰਕਾਰਿ, ਸਾਈਟ੍ 
ਡਵਡਜ਼ਟ੍ ਅਤੇ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 

 
ਡਨਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਿ]  

 
]ss  

 
_________________________ ਕਾਉਂਟ੍ੀ 
 
______________________________________ (ਨਾਮ), ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕਣ 'ਤੇ, ਡਬਆਨ ਡਦਿੰਦਾ/ਡਦਿੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਡਹਿੰਦਾ/ਕਡਹਿੰਦੀ ਹੈ:  
 
 

1. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਡਕ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ______________________ 

________________________ ਨੂੰ (ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਡਨਵਾਸੀ ਵਿੋਂ ਦਾਖਲ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।  
 

2. ਮੈਂ __________________________________________ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ, ਡਨਗ੍ਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ 

____________________________________________________________________ ਡਵਖੇ ਰਡਹਿੰਦਾ/ਰਡਹਿੰਦੀ ਹਾਾਂ 

 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਟ੍ਰਕਟ੍ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰਡਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਨਿੱਿੀ/ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
 
__________________________________  ________________________  _________________ 
ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ/ਡਨਗ੍ਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  ਰੈਜ਼ੀਿੈਂਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗ੍ਵਾਹ  ਡਮਤੀ  
 
 
____/________/20__ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁਿੰ ਚੁਿੱਕੀ 
 
ਨੋਟ੍ਰੀ ਪਬਡਲਕ ______________________________________________________ 
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