
 

 

 

 

 
 وین آر الپر،

(Wayne R. Loper, Ed.D. ) 
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 نیوویل رابرٹس

(Newville Roberts) 
 ریزیڈنسی آفیسر 

 2022جون 

 محترم جناب والدین/ سرپرست صاحبان،

 ہمارے تعلیمی بورڈ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی اور ضابطے وضع کیے ہیں کہ صرف انہیں طلبہ وطالبات کو ہمارے اسکولوں میں

 جو ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ میں مقیم ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملے 

ہیں،   ان طلبہ وطالبات کے تئیں خدشات کے سلسلے میں، جو شاید یہاں کے باشندے نہیں ہیں اور ویلی اسٹریم ہائی اسکولوں میں تعلیم حاصل کررہے

ومات کو اپ ڈیٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طرح، طلبہ وطالبات  کے تمام طلبہ وطالبات سے اپنی رہائش کی معل  11اور  10 تعلیمی بورڈ نے گریڈ

میں داخل ہونے پر رہائش کی تازہ معلومات   11اور   10 میں داخل ہونے پر رجسٹریشن کرائیں گے اور گریڈ 7سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کی گریڈ 

 فراہم کریں گے۔

 کے ذریعے رجسٹریشن کی کارروائی مکمل کرلیں:  ایکمیں سے کسی براہ کرم منسلکہ درخواست فارم کو پُر کریں اور درج ذیل 

 
 مکمل شدہ درخواست اور رہائش کے ثبوت اس اسکول کو بذریعہ ای میل ارسال کریں جس میں آپ کا بچہ/بچی تعلیم حاصل کرنے جائے گا/جائے گی۔  ۔1

 کریں جس میں آپ کا بچہ/بچی تعلیم حاصل کرنے جائے گا/جائے گی۔ مکمل شدہ درخواست اور رہائش کے ثبوت اس اسکول کو بذریعہ ڈاک ارسال  .2

مکمل شدہ درخواست اور رہائش کے ثبوت، ذاتی طور پر، اس اسکول میں النے کے واسطے مالقات کا وقت طے کرنے کے لیے   .3

 کال کریں جس میں آپ کا بچہ/بچی اس فال سیزن میں تعلیم حاصل نے جائے گا/جائے گی۔ 

 
 وقت طے کرنے کے لیے فون نمبر کے ساتھ ہی دستاویزات کو بذریعہ ای میل اور/یا بذریعہ ڈاک ارسال کرنے کا پتہ ذیل میں دیا گیا ہے۔مالقات کا 

یاب ہے۔ ویب پیج کے پر بھی دست  www.vschsd.org. فارم کی شکل میں PDFنیز، آپ کی سہولت کے لیے منسلکہ رہائشی پیکٹ بھرنے کے قابل  

ویں اور  I0اوپری حصے میں "ڈسٹرکٹ" ٹیب پر کلک کرکے اور پھر "نیو اسٹوڈنٹ رجسٹریشن" پر کلک کرکے اس پیکٹ کو ڈھونڈا جاسکتا ہے۔ "

 " کو صفحہ کی دائیں جانب پایا جا سکتا ہے۔2022-ویں گریڈ کی ریزیڈنسی کے اپڈیٹ پیکٹ برائے موجودہ طلبہ وطالبات11

 ۔ م یہ نوٹ کریں کہ رہائش کے دو اصلی ثبوت فراہم کرنا الزمی ہے جیسا کہ تازہ ریزیڈنسی انفارمیشن پیکٹ کی ہدایات میں بیان کیا گیا ہےبراہ کر

 

 براہ کرم اپنے پیکٹ کو بذریعہ ای میل، ڈاک جمع کریں، یا مالقات کے لیے کال کریں 

 بروز پیر تا جمعرات  
 11 تا اگست  5 جوالئی

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 

 

  

  2022ت رجسٹریشن کے تمام مواد کا جائزہ لینے اور قبول کیے جانے کے بعد، طالب/طالبہ کا پروگرام بذریعہ میل بھیج دیا جائے گا اور انہیں اگس
 جائے گا۔کے آخر تک موصول ہوجانا چاہیے۔ اگر رہائش کا کوئی مسئلہ نوٹ کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں باضابطہ مصدقہ خط جلد از جلد بھیج دیا 

 
 اس اہم اقدام کو سمجھنے اور اس میں آپ کے تعاون کے لیے آپ کا شکریہ۔

 بصد خلوص، 
 

 وین آر الپر
(Wayne R. Loper, Ed.D. ) 

about:blank
about:blank


 

 

 

 

 
 وین آر الپر،

(Wayne R. Loper, Ed.D. ) 
اسکول کے سپرنٹنڈنٹ 

 ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ 

 رجسٹریشن کا دفتر  
One Kent Road 

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

 

 
 
 
 

 نیوویل رابرٹس
(Newville Roberts) 

 ریزیڈنسی آفیسر 

 

 کی اپ ڈیٹ شدہ رہائشی معلومات کے پیکٹ کی ہدایات  11اور   10گریڈ 

 رہائش ثابت کرنے کے لیے کافی دستاویزات اور/یا معلومات درکار ہیں۔ 

 براہ کرم مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کریں:

I.  ڈسٹرکٹ میں رہائش کا ثبوت 

 * نوٹری سے مصدقہ ہونا چاہیے A-4( فارم  Aرجسٹریشن پیکٹ )فارم   ❖

o درج ذیل کاغذات جمع کریں** ، اگر آپ گھر کے مالک ہیں 

 سند؛ اور اصلیگھر کی ملکیت کی  ▪

 اور  مارگیج اسٹیٹمنٹ یا موجودہ ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس کا بل؛  موجود ▪

بجلی/گیس کا بل، پانی کا بل، کیبل/سٹیالئٹ کا بل، ٹیلیفون کا بل، مالک مکان  :ایکدستاویزات میں سے کوئی  اصلیمندرجہ ذیل  ▪

 اور  کی بیمہ پالیسی، کار انشورنس پالیسی، یا ووٹر رجسٹریشن کارڈ؛ 

 * کا نوٹری سے مصدقہ ہونا چاہیے( B-1" )فارم B-1"  مالک مکان کا حلف نامہ فارم ▪

o   مندرجہ ذیل کاغذات جمع کریں** تو ، لیز ہولڈر ہیںاگر آپ کسی اپارٹمنٹ یا گھر کے کرائے دار یا 
 لیز یا کرایہ کا عہد نامہ؛ اور   ▪

 کا نوٹری سے مصدقہ ہونا چاہیے(؛ اور   C-2)فارم " C" غیر مالکان/کرائے دار کے حلف نامہ کا فارم ▪
بجلی/گیس کا بل، پانی کا بل، کیبل/سٹیالئٹ کا بل، ٹیلیفون کا بل،   :دودستاویزات میں سے کوئی  اصلیمندرجہ ذیل  ▪

 کار انشورنس پالیسی، یا ووٹر رجسٹریشن کارڈ؛ اور

بھرنا چاہیے اور ملکیت کا مطلوبہ ثبوت جمع کرنا حلفیہ(  B-2) مالک مکان کا حلف نامہآپ کے مالک مکان کو بھی  ▪
مارگیج اسٹیٹمنٹ یا موجودہ ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس کا بل۔ اگرچہ  ہگھر کی ملکیت کی سند، موجودچاہیے، جیسے 

حلفیہ( جمع کرائیں، تاہم آپ اس کے بجائے مالک مکان کا  B-2ہماری گذارش ہے کہ آپ مالک مکان کا حلف نامہ )
 ر حلفیہ( جمع کر سکتے ہیں۔ غی B-2بیان )

پر ڈسٹرکٹ کے رجسٹریشن آفس سے  5694-872 (516)اگر آپ کو مطلوبہ نوٹری دستاویزات حاصل کرنے میں دشواری پیش آئے، تو براہ کرم مدد کے لیے *

 رابطہ کریں۔ 

دیگر دستاویزات اور/یا معلومات جمع کر سکتے ہیں،   اپنی رہائش ثابت کرنے والے ڈسٹرکٹ میںتو آپ اگر آپ مذکورہ باال دستاویزات فراہم کرنے سے قاصر ہیں، **

الئبریری کارڈز(؛ ووٹر  بشمول درج ذیل، لیکن انہیں تک محدود نہیں: پے اسٹب؛ انکم ٹیکس کا فارم؛ یوٹیلٹی یا دیگر بل؛ رہائش پر مبنی رکنیتی دستاویز )مثالً، 

نگ الئسنس، لرنر پرمٹ یا غیر ڈرائیور کا شناختی کارڈ؛ ریاست یا حکومت سے جاری کردہ دیگر شناختی دستاویزات؛  رجسٹریشن کے دستاویزات؛ رسمی ڈرائیو

بچے کی تحویل   وفاقی، ریاستی یا مقامی ایجنسیوں کی طرف سے جاری کردہ دستاویزات )مثالً مقامی سوشل سروس ایجنسی، فیڈرل آفس آف رفیوجی ری سیٹلمنٹ(؛ 

احکامات یا سرپرستی کے کاغذات؛ ڈسٹرکٹ میں آپ کی جسمانی موجودگی سے متعلق تیسرے فریق  عدالتی مگر انہی تک محدود نہیں، تحویل کے  کے ثبوت، بشمول

"تھرڈ پارٹی اسٹیٹمنٹ" مانگ سکتے ہیں(؛ یا ڈسٹرکٹ میں آپ کی جسمانی موجودگی کو  ثابت کرنے والے دیگر   F-کا بیان )آپ رجسٹریشن آفس سے فارم 

 ستاویزات اور/یا معلومات۔ د

II.  والدین/سرپرست کی معلومات 

o  تصویری شناختی کارڈ پیش کرنا چاہیے۔  درستوالدین یا بچے سے والدین کا رشتہ رکھنے والے شحص )اشخاص( کو 

o  تو مندرجہ ذیل دستاویزات میں سے کوئی ایک جمع کریں: عدالتی تحویل کا حکم نامہ، اگر فطری والدین نہ ہوں ، 

 ، عدالتی احکامات یا  (DS-2999سرپرستی کے کاغذات، گود لینے کے کاغذات، فوسٹر کیئر پلیسمنٹ کے کاغذات )یعنی فارم 

والے وفاقی، ریاستی یا مقامی ایجنسی کی طرف عدالت کی طرف سے جاری کردہ دیگر دستاویزات یا والدین کا رشتہ ظاہر کرنے 

 سے جاری کردہ دیگر دستاویزات )مثالً مقامی سروس ایجنسی، فیڈرل آفس آف رفیوجی ری سیٹلمنٹ(۔ 

o اور/یا والدین کے رشتے کا ثبوت جمع نہیں کیا گیا ہو ، اگر مذکورہ باال دستاویزات دستیاب نہ ہوں 

 )یعنی والدت کا سرٹیفکیٹ یا والدین کا رشتہ ظاہر کرنے والے عدالتی حکم نامہ جمع کرکے(،  

، جو مناسب ہو، جمع کروائیں۔ اگر آپ کو مطلوبہ نوٹری  "E" یا والدین کے حلف نامہ کا فارم "Dتو  تولیت کے حلف نامہ کا فارم "

پر ڈسٹرکٹ کے رجسٹریشن آفس سے   5694-872- 516دد کے دستاویزات حاصل کرنے میں دشواری پیش آئے، تو براہ کرم م

 رابطہ کریں۔ 

about:blank


 ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ 

 رجسٹریشن کا دفتر 

 کا اپڈیٹ شدہ رہائشی معلومات کا پیکٹ  11اور   10گریڈ 

 طالب/طالبہ کی رہائش کا سوالنامہ 

 

 اسکول کا نام: 
 

 

  طالب/طالبہ کا نام:  
 درمیانی حصہ  ابتدائی حصہ  آخری حصہ 

 عمر:   ______تاریخ پیدائش:   مردخاتون صنف:  

 
  
 

رہائش کی معلومات سے متعلق   ( کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔McKinney-VentoAct 42 U.S.C. I 1435وینٹو ایکٹ )-اس سوالنامہ کا مقصد میک کینی

 سوالنامے کے جواب سے ان خدمات کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے جن کو طالب/طالبہ موصول کرنے کا اہل ہو سکتا/سکتی ہے۔

 ☐ںنہی  ☐ہاں  ، باقاعدہ اور مناسب رہائش گاہ کا فقدان ہے؟ متعینہ یک امی بچے کے پاس رات کے وقت ق  ای ک

اگر آپ نے اس کا جواب نہیں میں دیا   باال سوال کا جواب ہاں میں دیا ہے، تو براہ کرم اس فارم کے بقیہ حصے کو مکمل کریں۔اگر آپ نے مذکورہ 

 ہے تو آپ یہیں پر اسے روک سکتے ہیں۔

 )ایک کو نشان زد کریں(  طالب/طالبہ فی الحال کہاں پر قیام پذیر ہے؟

 وجہ سے کسی موٹل، ہوٹل، ٹریلر پارک، کیمپ گراؤنڈ میں۔ مناسب متبادل رہائشی سہولت نہ ہونے کی 
 

 کسی ہنگامی یا عبوری پناہ گاہ میں 
 

 رہائش گاہ کے نقصان یا معاشی مشکالت کی وجہ سے ایک گھر یا اپارٹمنٹ میں ایک سے زائد کنبے کے ساتھ۔
 

 ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہورہے ہیں
 

ایسی جگہ میں جو عام طور پر سونے کے رہائشی سہولت کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی ہے جیسے کار، پارک، یا کیمپ سائٹ، غیر کسی 

 مستعمل عمارت، بس یا ٹرین اسٹیشن۔

 

 

  والدین/قانونی سرپرست کے نام: 

 I I تاریخ:

  پتہ:

  گھر کا فون نمبر:   سیل فون:  

درج کیے گئے کسی بھی طرح کے جھوٹے بیانات ریاست نیویارک کی تعزیریرات کے مطابق قابل سزا ہو سکتے  میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ یہاں 

 ہیں اور اسے ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔

 

 
  /  /  تاریخ:   والدین/قانونی سرپرست کے دستخط: 

 

 

 

 

 



 انتباہ 

رہائش یا ڈسٹرکٹ سے مفت   جان بوجھ کر رہائش سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے والے کوئی بھی شخص یا اشخاص فوجداری سزاؤں کے تابع ہو سکتے ہیں۔

عالوہ ازیں، اگر یہ تعین ہوجاتا ہے کہ رجسٹریشن   اے  کی غلط کاری کے طور پر قابل سزا جرم ہے۔ -تعلیم حاصل کرنے کی اہلیت سے متعلق غلط بیان دینا درجہ

نی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر طالب/طالبہ قانونی طور پر  کنندہ کا بچہ/بچی ڈسٹرکٹ سے باہر سکونت پذیر ہے، تو ڈسٹرکٹ تعلیمی فیس وصول کرنے کے لیے قانو

سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کو کسی بھی دستیاب قانونی  15,000$ڈسٹرکٹ سے مفت تعلیم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے، تو اس طرح کی تعلیمی فیس ساالنہ 

کے بارے میں    ذرائع بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، عوامی ریکارڈز، سائٹ کے دورے اور تفتیش کے دیگر قانونی طریقوں سے کسی بھی طالب/طالبہ کی رہائش

 چھان بین کرنے کا حق حاصل ہے۔ 

   ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول

 دفتر  رجسٹریشن کا
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 
516-872-5694 

www.vschsd.org 

 
 ئشی معلومات کا پیکٹ  کی اپ ڈیٹ شدہ رہا 11اور  10گریڈ 

 Aفارم  

 

 

 
  /   /  آج کی تاریخ: 

 

    طالب/طالبہ کا نام:  

 نام کا ابتدائی حصہ  نام کا آخری حصہ 

 
 ☐ خاتون ☐صنف: مرد    گریڈ:  عمر:  I I تاریخ پیدائش:   

     گھر کا فون نمبر: 

 

  موجودہ پتہ:   
 زیپ ریاست  شہر پتہ

  سابقہ پتہ:  
 زیپ ریاست  شہر پتہ

 

  سابقہ فون نمبر:  

  :گھر میں بولی جانے والی بنیادی زبان 

 براہ کرم ایک کو نشان زد کریں:  طالب/طالبہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟

 فطری والدین  

 قانونی سرپرست )عدالت کے ذریعہ مقررہ(   

 رضاعی والدین

 والدین کا رشتہ رکھنے واال شخص 

 
 اگر بچہ/بچی رضاعی ہے، تو ایجنسی کا نام درج کریں: 

 

 

 

 

 

 

 
A-1 

 

 

about:blank


 براہ کرم قابل اطالق کو نشان زد کریں۔ ۔والدین/سرپرست کی ازدواجی حالت

 غیر شادی شدہ  بیوہ  عالحدگی شدہ  مطلقہ   شادی شدہ 
 

 

 :  والدین/سرپرست کی معلومات

  /  /   تاریخ پیدائش: :  1 والدین/سرپرست

 ابتدائی حصہ  آخری حصہ 

 

 
 

 

  : گھر کا پتہ

  موبائل فون نمبر:    گھر کا فون نمبر:  

 میل ایڈریس: -ای

 _  کاروباری دفتر کا فون:    آجر کا نام:  
 

 

  /   /  تاریخ پیدائش: :  2 والدین/سرپرست

 ابتدائی حصہ آخری حصہ 
 

  گھر کا پتہ: 
 

  سیل فون نمبر:   گھر کا فون نمبر:  

 میل ایڈریس: -ای

 _  کاروباری دفتر کا فون:   آجر کا نام: 
 

  /  /  تاریخ پیدائش: :  سرپرست/سوتیلے والدین
 ابتدائی حصہ  آخری حصہ

  

 

   گھر کا پتہ:

  طالب/طالبہ کے ساتھ رشتہ: 

  سیل فون نمبر:    گھر کا فون نمبر:  

 میل ایڈریس: -ای

 _   کاروباری دفتر کا فون:   آجر کا نام: 
 

 تمام بھائیوں اور بہنوں کے نام، خواہ گھر میں رہتے ہوں یا نہیں رہتے ہوں:  
 

 اسکول اور گریڈ   تاریخ پیدائش   نام 

   

   

   

   

   

A-2 

     



 طالب/طالبہ کی معلومات 

    آخری دن جب اسکول گئے:  سابقہ اسکول جس میں تعلیم حاصل کی:

 

 
 

 

 
  /   / 

 

  سابقہ اسکول کا پتہ: 
 

  اسکول کا فیکس نمبر:     اسکول کا فون نمبر:  
 

   سابقہ اسکول کا ای میل ایڈریس یا ویب سائٹ: 

  اسکول میں پڑھنے جاتے وقت طالب/طالبہ کا پتہ: 

 6، 5 4، 3، 2، 1گریڈز کنڈرگارٹن  _________________________________________________________ ایلیمنٹری اسکول جس میں تعلیم حاصل کی

 12، 11، 10، 9، 8، 7گریڈز جونیئر ہائی/مڈل اسکول کا نام جس میں تعلیم حاصل کی:  

 )مہینہ اور سال(   ویں گریڈ میں پہلی بار داخل ہونے کی تاریخ: 9طالب/طالبہ کے 

 

 

 ☐نہیں ☐ہاں موصول ہورہی ہیں؟کیا آپ کے بچے کو خصوصی تعلیمی خدمات 

 اگر ہاں، تو براہ کرم موجودہ آئی ای پی کی ایک کاپی فراہم کریں۔

 

 

 

 ☐نہیں ☐ہاں  کیا آپ کے بچے کی دوسری زبان انگریزی ہے؟ 

 

  ☐نہیں ☐ہاں پروگرام )ای ایس ایل( میں ہے؟ کیا آپ کا بچہ/بچی فی الحال انگریزی بطور دوسری زبان کے 

  اگر ہاں، تو آپ کے بچے کی بنیادی زبان کون سی ہے؟

 

 

  ☐نہیں ☐ہاں کیا آپ کے بچے نے کبھی کسی ویلی اسٹریم اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے؟

  میں:اگر ہاں، تو ویلی اسٹریم کے کس اسکول 

  اسکول میں حاضری کی تاریخیں: 

 

 ☐نہیں ☐ہاںایک کو دائرے میں گھیر دیں: کیا طالب/طالبہ کسی شخص کے ریاستی یا وفاقی انکم ٹیکس ریٹرن فارم میں مستثنٰی کے طور پر درج ہے؟ 

 

 
 طالب/طالبہ کو کسی طبی، ڈینٹل، آٹوموبائل، بیماری، حادثہ، صحت، یا کسی دیگر بیمہ کے تحت احاطہ کیا گیا ہے؟ 

 ☐نہیں ☐ہاںایک کو دائرے میں گھیر دیں: 

 ہ ہے۔ اگر ہاں،  تو اس فرد )افراد( کے نام درج کریں جس کے تحت طالب/طالبہ بیمہ شد
 

پیدائش    نام   //    تاریخ 

   پتہ

   انشورنس کمپنی کا نام

 

 

 

 

 

A-3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

یہاں پر حلف لیتا/لیتی ہوں )یا تصدیق   میں 

 ات فراہم کی ہیں، وہ تمام درست اور صحیح ہیں۔میں جو معلوم A-کرتا/کرتی ہوں( کہ میں نے فارم

 

 

 

 

 

 دستخط 
 

 

 20 ،  کے روز از   میرے سامنے حلف لیا گیا اس 

  نوٹری پبلک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-4 

 

 نوٹ 

 کے تمام حصوں پر ہوتا ہے۔ A-مندرجہ ذیل بیان، دستخط کی ضرورت اور نوٹری کی ضرورت کا اطالق فارم

 درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔مطلوبہ دستخطوں کے بغیر کوئی بھی 

 
دیق کیے جانے  اس درخواست میں درج کردہ بیانات صحیح ہیں۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس درخواست میں درج کردہ بیانات اسکول اور ڈسٹرکٹ کے ذریعہ تص

خراجات، جہاں قابل اطالق ہوں، کو برداشت کرنے کا پابند بنایا  سے مشروط ہیں اور یہ کہ کسی بھی طرح کے غلط بیانات سے مجھے ٹرانسپورٹیشن اور/یا ٹیوشن کے ا

یری ذمہ داری ہے۔  جاسکتا ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا/سمجتھی ہوں کہ کسی بھی تبدیلی، اور/یا اس درخواست کو متاثر کرنے والے حاالت سے اسکول کو مطلع کرنا م

اے کی غلط کاری کے -کے تحت درجہ 210.45رنا ریاست نیو یارک کے تعزیراتی قانون کے سیکشن میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ یہاں کوئی بھی جھوٹا بیان درج ک

 طور پر قابل سزا قرار پا سکتا ہے اور اسے ڈسٹرکٹ کے اٹارنی کے دفتر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ 



 انتباہ 
رہائش یا ڈسٹرکٹ سے مفت تعلیم   جان بوجھ کر رہائش سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے والے کوئی بھی شخص یا اشخاص فوجداری سزاؤں کے تابع ہو سکتے ہیں۔

وہ ازیں، اگر یہ تعین ہوجاتا ہے کہ رجسٹریشن کنندہ کا  اے  کی غلط کاری کے طور پر قابل سزا جرم ہے۔ عال -حاصل کرنے کی اہلیت سے متعلق غلط بیان دینا درجہ

ی طور پر ڈسٹرکٹ  بچہ/بچی ڈسٹرکٹ سے باہر سکونت پذیر ہے، تو ڈسٹرکٹ تعلیمی فیس وصول کرنے کے لیے قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔  اگر طالب/طالبہ قانون
سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کو کسی بھی دستیاب قانونی ذرائع بشمول   15,000ساالنہ $  سے مفت تعلیم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے، تو اس طرح کی تعلیمی فیس

چھان بین کرنے   لیکن ان تک محدود نہیں، عوامی ریکارڈز، سائٹ کے دورے اور تفتیش کے دیگر قانونی طریقوں سے کسی بھی طالب/طالبہ کی رہائش کے بارے میں

 کا حق حاصل ہے۔ 

  ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ 

 رجسٹریشن کا دفتر
One Kent Road 

ValleyStream,NewYork 11580-3398 
S16-872-5694 

www.vschsd.org 

 

 مالک مکان کا حلف نامہ  

 B-1فارم 
 طالب/طالبہ کا نام )براہ کرم ٹائپ کریں(

 

 ابتدائی حصہ  آخری حصہ 

 

 

 ست نیویارک[ ریا

]ss 
  کاؤنٹی 

 

 

 )مالک مکان کا نام(، باقاعدہ حلف اٹھا کر یہ اظہار کرتے ہیں اور درج ذیل بیان دیتے ہیں: ،  
 

I  کو ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی  )طالب/طالبہ کا نام(  -------------------- داخلہ کے لوازمات کو مکمل سمجھنے کے ساتھ، میری یہ درخواست ہے کہ ۔

 اسکول ڈسٹرکٹ میں اس ڈسٹرکٹ کے باشندے کے بطور داخلہ دیا جائے۔

 
 میں اس پتہ پر واقع اصل جائیداد کا قانونی مالک ہوں:   .2

 )جائیداد کا پتہ(۔    

 
 طالب/طالبہ فی الحال مذکورہ باال جائیداد میں مقیم ہے۔ .3

 

 رجسٹریشن کی درخواست میں فراہم کردہ معلومات صحیح ہیں۔ اس بیان میں اور  .4

 
میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس بیان کے حوالے سے کسی بھی تبدیلی اور/یا حاالت کے بارے میں اسکول کو مطلع کرنا میری ذمہ داری   .5

 طالب/طالبہ اب مزید اس ڈسٹرکٹ میں مقیم نہیں ہے(۔ہے )یعنی اگر میرا پتہ یا طالب/طالبہ کا پتہ تبدیل ہو جائے، یا اگر 

 
میں جو معلومات فراہم   B-1یہاں پر حلف لیتا/لیتی ہوں )یا تصدیق کرتا/کرتی ہوں( کہ میں نے فارم   میں 

 کی ہیں، وہ تمام درست اور صحیح ہیں۔ 
 

 

 مالک مکان کے دستحط 

 
 20 ،  کے روز از   میرے سامنے حلف لیا گیا اس 

 

  نوٹری پبلک

B-1 

about:blank


 انتباہ 
رہائش یا ڈسٹرکٹ سے مفت تعلیم   جان بوجھ کر رہائش سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے والے کوئی بھی شخص یا اشخاص فوجداری سزاؤں کے تابع ہو سکتے ہیں۔

اے  کی غلط کاری کے طور پر قابل سزا جرم ہے۔ عالوہ ازیں، اگر یہ تعین ہوجاتا ہے کہ رجسٹریشن کنندہ کا   -حاصل کرنے کی اہلیت سے متعلق غلط بیان دینا درجہ

نی کارروائی کر سکتا ہے۔  اگر طالب/طالبہ قانونی طور پر ڈسٹرکٹ  بچہ/بچی ڈسٹرکٹ سے باہر سکونت پذیر ہے، تو ڈسٹرکٹ تعلیمی فیس وصول کرنے کے لیے قانو
سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کو کسی بھی دستیاب قانونی ذرائع بشمول   15,000سے مفت تعلیم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے، تو اس طرح کی تعلیمی فیس ساالنہ $

چھان بین کرنے   لیکن ان تک محدود نہیں، عوامی ریکارڈز، سائٹ کے دورے اور تفتیش کے دیگر قانونی طریقوں سے کسی بھی طالب/طالبہ کی رہائش کے بارے میں
 کا حق حاصل ہے۔ 

 ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ  

 رجسٹریشن کا دفتر
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 

 
 مالک کا حلف نامہ 

 حلفیہ( ) B-2فارم 

 

 طالب/طالبہ کا نام )براہ کرم ٹائپ کریں( 
 

 

 

 ابتدائی حصہ  آخری حصہ 

 

 

 ریاست نیویارک[ 

]ss 

 
   کاؤنٹی

 

 

 

 باقاعدہ حلف اٹھا کر یہ اظہار کرتے ہیں اور درج ذیل بیان دیتے ہیں:  مالک کا نام(، )،  

 

  میں اس پتہ پر واقع اصل جائیداد کا قانونی مالک ہوں:  ۔ 1

 )جائیداد کا پتہ(۔    

 )والدین/سرپرست(۔  میں نے یہ جائیداد انہیں کرائے پر دی ہے   .2

 
 ----------------کرایہ داری کی شرائط درج ذیل ہیں )کرایہ، یوٹیلیٹی وغیرہ کی نشاندہی کریں(: .3

 

 میرے علم کے مطابق، یہ جائیداد والدین/سرپرست اور مذکورہ باال طالب/طالبہ کی موجودہ رہائش گاہ ہے۔ .4

میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس بیان کے حوالے سے کسی بھی تبدیلی اور/یا حاالت کے   میں فراہم کردہ معلومات صحیح ہیں۔اس بیان  .5

 بارے میں اسکول کو مطلع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ 
 

میں جو معلومات فراہم   B-2یہاں پر حلف لیتا/لیتی ہوں )یا تصدیق کرتا/کرتی ہوں( کہ میں نے فارم   میں 

 یں، وہ تمام درست اور صحیح ہیں۔ کی ہ 

 

 

 مالک/مکان مالک کے دستحط 

 

 20 ،  کے روز از   میرے سامنے حلف لیا گیا اس 

  نوٹری پبلک

B-2  )حلفیہ( 

about:blank


 انتباہ 
ریکارڈز، سائٹ کے دورے اور تفتیش کے دیگر قانونی طریقوں سے کسی بھی  ڈسٹرکٹ کو کسی بھی دستیاب قانونی ذرائع بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، عوامی 

 طالب/طالبہ کی رہائش کے بارے میں  چھان بین کرنے کا حق حاصل ہے۔ 

 ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ 

 رجسٹریشن کا دفتر 
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 516-

872-5694 
www.vschsd.org 

 
 مالک مکان کا بیان 

 )غیر حلفیہ(   B-2فارم 

 طالب/طالبہ کا نام )براہ کرم ٹائپ کریں(

 

 

 ابتدائی حصہ  آخری حصہ 

 

 

 

  میں اس پتہ پر واقع اصل جائیداد کا قانونی مالک ہوں:   ۔ 1
 )جائیداد کا پتہ( 

 ست(۔ )والدین/سرپر  میں نے یہ جائیداد انہیں کرائے پر دی ہے  .2
 

 کرایہ داری کی شرائط درج ذیل ہیں )کرایہ، یوٹیلیٹی وغیرہ کی نشاندہی کریں(:  .3
 

 

 

 

 

 

 

 میرے علم کے مطابق، یہ جائیداد والدین/سرپرست اور مذکورہ باال طالب/طالبہ کی موجودہ رہائش گاہ ہے۔ .4

 
اسکول میں جمع کرایا جائے گا اور یہ کہ ڈسٹرکٹ اس دستاویز کے  میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس دستاویز کو ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی  .5

 مندرجات کو حقائق پر مبنی اور درست سمجھ کر ان پر بھروسہ کرے گا۔ 

 
میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس بیان کے حوالے سے کسی بھی تبدیلی اور/یا حاالت کے بارے   اس بیان میں فراہم کردہ معلومات صحیح ہیں۔ .6

 و مطلع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں اسکول ک
 

 

 

 

 

 مالک/مکان مالک کے دستحط 
 

 

 

 تاریخ 

 

 

B-2   )غیر حلفیہ( 

about:blank


 انتباہ 

تابع ہو سکتے ہیں۔ رہائش یا ڈسٹرکٹ سے مفت تعلیم   جان بوجھ کر رہائش سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے والے کوئی بھی شخص یا اشخاص فوجداری سزاؤں کے

اے  کی غلط کاری کے طور پر قابل سزا جرم ہے۔ عالوہ ازیں، اگر یہ تعین ہوجاتا ہے کہ رجسٹریشن کنندہ کا   -حاصل کرنے کی اہلیت سے متعلق غلط بیان دینا درجہ

ل کرنے کے لیے قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔  اگر طالب/طالبہ قانونی طور پر ڈسٹرکٹ  بچہ/بچی ڈسٹرکٹ سے باہر سکونت پذیر ہے، تو ڈسٹرکٹ تعلیمی فیس وصو

سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ کو کسی بھی دستیاب قانونی ذرائع بشمول   15,000سے مفت تعلیم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے، تو اس طرح کی تعلیمی فیس ساالنہ $

چھان بین کرنے   لیکن ان تک محدود نہیں، عوامی ریکارڈز، سائٹ کے دورے اور تفتیش کے دیگر قانونی طریقوں سے کسی بھی طالب/طالبہ کی رہائش کے بارے میں

 کا حق حاصل ہے۔ 

 ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ  
 رجسٹریشن کا دفتر

One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 516-

871-5694 
www.vschsd.org 

 

 غیر مالک مکان/کرایہ دار کا حلف نامہ 

 Cفارم 

 طالب/طالبہ کا نام )براہ کرم ٹائپ کریں(
 

 

 

 ابتدائی حصہ  آخری حصہ 

 

 

 نیویارک[ ریاست 

]ss 

 
   کاؤنٹی

 

 

 

 باقاعدہ حلف اٹھا کر یہ اظہار کرتے ہیں اور درج ذیل بیان دیتے ہیں: غیر مالک مکان/کرایہ دار کا نام(، ) 

       داخلہ کے لوازمات کو مکمل سمجھنے کے ساتھ، میری یہ درخواست ہے کہ میرے بچے/بچی   .1

اس ڈسٹرکٹ کے باشندے کی حیثیت سے داخلہ  کو ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کے اسکول مین)بچہ/بچی کا نام(  ---------------------------------- 

قانونی طور پر میں یہ بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر میرے بچے/بچی کو ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول کا قانونی باشندہ نہیں پایا جاتا ہے، تو میں  دیا جائے۔

ات سے مطلع کیا  اس کے لیے ذمہ دار ہوں گا/ہوں گی اور داخلہ کے پہلے دن سے اسکول ڈسٹرکٹ کی ساالنہ ٹیوشن کی شرح کا بل مجھے دینا ہوگا۔ مجھ کو اس ب

 گیا ہے کہ رہائش گاہ کی تصدق کے مقاصد سے اسکول ڈسٹرکٹ کے نمائندے گھر کا غیر اعالنیہ دورے کریں گے۔ 

 

 ۔مذکورہ باال بچہ/بچی کا )والد/والدہ، سرپرست، متولی(  ہوں  میں   .2

بیسمنٹ اپارٹمنٹ، دوسری منزل کا اپارٹمنٹ، کمرہ نمبر،   پتہ درج کریں اور جگہ کی حقیقی نوعیت کی وضاحت کریں:میں اس پتہ پر مقیم ہوں )
 _  وغیرہ(۔ 

 

 

 
 بچہ/بچی مذکورہ پتے پر میرے ساتھ رہتا/رہتی ہے اور مذکورہ پتہ اس کی حقیقی اور واحد مستقل رہائش گاہ ہے۔ یہ میری حقیقی اور واحد مستقل رہائش گاہ ہے۔ میرا 

 

    میرا گذشتہ پتہ یہ تھا 

  میرا گذشتہ ٹیلیفون نمبر یہ تھا 

  میں نے اپنے موجودہ پتے پر رہنا شروع کیا، جو یہ ہے  

 )تاریخ(۔ از مؤرخہ

C-1 

 

 

 

about:blank


اے کی  -کے تحت درجہ 210.45میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ یہاں کوئی بھی جھوٹا بیان درج کرنا ریاست نیو یارک کے تعزیراتی قانون کے سیکشن 

 غلط کاری کے طور پر قابل سزا جرم ہے اور اسے ڈسٹرکٹ کے اٹارنی کے دفتر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔

 

 )ایک کو نشان زد کریں(:  میرے رہائشی بندوبست کا نظم اس کے ذریعہ کیا گیا ہے 
 

 (Bفارم  رسمی لیز )لیز اور مالک مکان کے حلف نامے کی کاپی منسلک کریں،
 

 زبانی معاہدہ 
 

 )کرایہ داری کے معاہدے کی کاپی منسلک کریں(دیگر 

 
 )کرایہ، وغیرہ کی نشاندہی کریں(  کرایہ داری کی شرائط وضوابط درج ذیل ہیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرایہ دار/غیر مالک مکان کے دستخط 
 

 20 ،  کے روز از   میرے سامنے حلف لیا گیا اس 

  نوٹری پبلک
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 ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ  
 رجسٹریشن کا دفتر

One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 
on!.dschswww.v 

 

 متولی کا حلف نامہ  

 Dفارم 

 
 طالب/طالبہ کا نام )براہ کرم ٹائپ کریں(

 

 ابتدائی حصہ  آخری حصہ 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست نیو یارک[ 

]ss 

 
   کاؤنٹی

 

 

]

 

 

 یہ اظہار کرتے ہیں اور درج ذیل بیان دیتے ہیں: باقاعدہ حلف اٹھا کر،)نام(   ,
 

 

            میں اس پتے پر مقیم ہوں۔   1

 )پتہ( 
)تاریخ( سے   ہے اور وہ میرے ساتھ--------------میرا/میری )بچے کا مکمل نام(    ۔   2 

 ہے۔ مقیم

 اور 

 

 

  )بچے کا نام( میرے ساتھ اس عرصے تک رہنے کا ارادہ رکھتا/رکھتی ہے  ۔3

 )وقت کی مدت(
 

 عارضی ہے۔ اگر یہ عارضی ہو، تو یہ بندوبست  ☐دائمی ☐)ایک کو نشان زد کریں( ۔  یہ رہائشی بندوبست 4

        ۔ براہ کرم وضاحت کریں:    گا   کردیا جائےاس تاریخ کو ختم 
 

 

 

 

 
 بچے کی نگہداشت، تولیت اور کنٹرول آپ کے حوالے کرنے کی وجہ )وجوہات( اور مقصد بیان کریں۔ ۔ 5
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 انتباہ 
رہائش یا ڈسٹرکٹ سے مفت تعلیم   جان بوجھ کر رہائش سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے والے کوئی بھی شخص یا اشخاص فوجداری سزاؤں کے تابع ہو سکتے ہیں۔

عالوہ ازیں، اگر یہ تعین ہوجاتا ہے کہ رجسٹریشن کنندہ کا   اے  کی غلط کاری کے طور پر قابل سزا جرم ہے۔ -حاصل کرنے کی اہلیت سے متعلق غلط بیان دینا درجہ

اگر طالب/طالبہ قانونی طور پر ڈسٹرکٹ   نی کارروائی کر سکتا ہے۔ بچہ/بچی ڈسٹرکٹ سے باہر سکونت پذیر ہے، تو ڈسٹرکٹ تعلیمی فیس وصول کرنے کے لیے قانو

ڈسٹرکٹ کو کسی بھی دستیاب قانونی ذرائع بشمول   سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ 15,000سے مفت تعلیم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے، تو اس طرح کی تعلیمی فیس ساالنہ $

اور تفتیش کے دیگر قانونی طریقوں سے کسی بھی طالب/طالبہ کی رہائش کے بارے میں  چھان بین کرنے لیکن ان تک محدود نہیں، عوامی ریکارڈز، سائٹ کے دورے 

 ۔ کا حق حاصل ہے



 بچے کی رہائش کا سابقہ پتہ )پتے(:   ۔  6
 

 
 کس کے ساتھ تاریخ  ریاست  شہر گلی

 ساتھکس کے   تاریخ  ریاست  شہر گلی
 

 کسی دوسرے پتے پر نہیں رہتا/رہتی ہے۔ --------------------------------------- .7
 )بچہ/بچی کا نام( 

 

 غذا، لباس، اور تمام دیگر ضروریات کی فراہمی کو کو  اس بچہ/بچی  .8

 )بچے کا نام( 

 کی جاتی ہے   کے ذریعہ  

 نام( )فراہم کنندہ کا 
 

اگر ایسا ہے، تو براہ کرم وضاحت   کیا بچہ/بچی دیر رات، اختتام ہفتہ، تعطیالت، یا چھٹیوں کے ایام  کہیں دوسری جگہ پر گذارتا ہوگا/گذارتی ہوگی؟ .9

 کریں:
 

 

 

 

 

 ہاں  ☐نہیں☐کیا والدین میں سے ہر ایک موجودہ پتے پر رہنے کا خواہاں ہیں؟ .10

 براہ کرم واضح کریں: 

 

  والد والدہ   والدین میں سے ہر ایک ووٹ دینے کے لیے کہاں پر رجسٹرڈ ہیں؟ .11
 

 

I2 اس طرح کے تمام احکامات کی کاپی  بچے کی سرپرستی یا تولیت کے حوالے سے کون سے عدالتی احکامات صادر کیے گئے ہیں؟ ۔(
  منسلک کریں(

 

I3 سرپرست کے پاس دوسرے بچے ہیں، تو درج ذیل معلومات فراہم کریں: اگر ۔ 
 

 
 اسکول  سرپرست کے ساتھ رشتہ  پتہ عمر نام

 اسکول  سرپرست کے ساتھ رشتہ  پتہ عمر نام

 اسکول  سرپرست کے ساتھ رشتہ  پتہ عمر نام

 

 معامالت کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا/کرتی ہوں۔ کی تعلیم اور طبی نگہداشت سے متعلق تمام   اس بچے   میں  .14
)بچے کا نام(   )متولی کا نام( 

 

(

ب 

چ

 _  دیگر متعلقہ حقائق کا بیان )ضرورت کے مطابق کاغذ کے اضافی اوراق منسلک کریں(:  ۔ 15
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کے مطابق   210.45میں یہ بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ یہاں کوئی بھی جھوٹا بیان درج کرنا ریاست نیو یارک کے تعزیراتی قانون کے سیکشن  

 اے کی غلط کاری کے طور پر قابل سزا جرم ہے -درجہ

 ۔ 

" تک کے سوالوں کا جواب دیا جانا  E" سے "Aداخلے کی درخواست فطری والدین/سرپرست کے عالوہ دیگر افراد کے ذریعہ دیے جانے پر، "

 چاہیے۔ 

 یا گود لینے والے والدین کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہا / رہی ہے؟بچہ/بچی اپنے فطری اے( 
 

 

 
 

 _  کیا طالب/طالبہ خصوصی طور پر صرف آپ کے گھر میں رہتا/رہتی ہے؟ بی ( 
 

  والدین بچے کو کتنی بار دیکھتے ہوں گے؟ سی ( 
 

 _  فطری والدین کی جانب سے کتنے فیصد مالی مدد کی جائے گی؟ڈی (  
 

 _  جانب سے کتنے فیصد مالی مدد پیش کی جائے گی؟ آپ کی ای ( 
 

 

 اگر سرپرست فطری والدین کے عالوہ کوئی دوسرے ہیں جو عدالتی حکم کے بغیر تولیت کا دعوی کرتے ہیں، تو اس حصے کو مکمل کرنا چاہیے۔

 نہیں ☐ہاں☐دیگر معاونت ملتی ہے؟کیا طالب/طالبہ کو اپنے والدین میں سے کسی ایک سے یا دونوں سے مالی مدد یا 

 اگر ہاں، تو درج ذیل معلومات کو بھریں:

  

 ----تا  -----از تاریخ:-----ساالنہ مجموعی ڈالر مبلغ $  والدہ: 

 ----تا  -----از تاریخ:-----ساالنہ مجموعی ڈالر مبلغ $  والدہ: 

 فراہم نہیں کی ہے، تو براہ کرم اس شخص کی معلومات درج کریں جس نے مالی مدد فراہم کی ہے: اگر والدین نے مدد 

  /  /   تاریخ پیدائش:   نام: 

  پتہ: 

 _  کاروباری دفتر کا پتہ:  
 

  کاروباری دفتر کا فون:   گھر کا فون نمبر:  

ں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس درخواست میں دیے می  میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ اس درخواست میں درج کردہ معلومات صحیح اور درست ہیں۔ 

گئے بیانات اسکول ڈسٹرکٹ کی تصدیق سے مشروط ہیں اور یہ کہ غلط بیانات کے نتیجے میں ٹیوشن فیس کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد ہوسکتی 

ر/یا حاالت کے بارے میں اسکول کو مطلع کرنا میں یہ بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس درخواست میں اثر انداز ہونے والی کسی بھی تبدیلی، او ہے۔

 میری ذمہ داری ہے۔  

 

 

 

 متولی کے دستخط  )اگر قابل اطالق ہو( غیر متولی والدین کے دستخط  
 
   

 تاریخ 
 

 میرے سامنے حلف لیا گیا اس 

 تاریخ 
 

 میرے سامنے حلف لیا گیا اس  
 

 20،   20  ،    از روز کے  20 ،  روز از کے  

 

 
   

 نوٹری پبلک  نوٹری پبلک
D-3 



 انتباہ

کٹ سے مفت تعلیم  جان بوجھ کر رہائش سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے والے کوئی بھی شخص یا اشخاص فوجداری سزاؤں کے تابع ہو سکتے ہیں۔ رہائش یا ڈسٹر

اے  کی غلط کاری کے طور پر قابل سزا جرم ہے۔  عالوہ ازیں، اگر یہ تعین ہوجاتا ہے کہ رجسٹریشن کنندہ کا  -کی اہلیت سے متعلق غلط بیان دینا درجہحاصل کرنے 

ہ قانونی طور پر ڈسٹرکٹ بچہ/بچی ڈسٹرکٹ سے باہر سکونت پذیر ہے، تو ڈسٹرکٹ تعلیمی فیس وصول کرنے کے لیے قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔   اگر طالب/طالب

سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔  ڈسٹرکٹ کو کسی بھی دستیاب قانونی ذرائع بشمول   15,000سے مفت تعلیم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے، تو اس طرح کی تعلیمی فیس ساالنہ $

ی بھی طالب/طالبہ کی رہائش کے بارے میں  چھان بین کرنے لیکن ان تک محدود نہیں، عوامی ریکارڈز، سائٹ کے دورے اور تفتیش کے دیگر قانونی طریقوں سے کس

 کا حق حاصل ہے۔  

 ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ  

 رجسٹریشن کا دفتر
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 516-

872-5694 

www.vschsd.org 

 

 والدین کا حلف نامہ 

 Eفارم 

 
 طالب/طالبہ کا نام )براہ کرم ٹائپ کریں(

 

 

 

 ابتدائی حصہ  آخری حصہ 

 

 

 ریاست نیویارک[ 

]ss 

 
   کاؤنٹی 

 

 

] 

 
 

یہ اظہار کرتے ہیں اور درج ذیل بیان دیتے  باقاعدہ حلف اٹھا کر،)نام(، . 

 ہیں: 
 

 _  داخلہ کے لوازمات کو مکمل سمجھنے کے ساتھ، میری یہ درخواست ہے کہ میرے بچے/بچی  ۔1

))بچہ/بچی کا نام( کو ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کے اسکول میں اس ڈسٹرکٹ کے    

 باشندے کی حیثیت سے داخلہ دیا جائے۔ 

 

 میں اس پتے پر مقیم ہوں۔مذکورہ باال بچے کے والدین/سرپرست، متولی والدین ہوں ---------------------------------------------------------- میں۔ 2

 ----------------------------------------------------------------  
 

فی الحال میرے پاس اسکول میں اپنے بچے کا رجسٹریشن کرانے کے لیے ویلی اسٹریم سینٹرل ہائی اسکول ڈسٹرکٹ کو مطلوب ذاتی/شناختی 
 دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ 

 

  

 تاریخ  ریزیڈنسی افس کے گواہ  دین کے دستخط والدین/سرپرست/متولی وال
 

 

 20_ ، کے روز از    میرے سے سامنے حلف لیا گیا اس 
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