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 شهادة اإلقامة من قبل المالك، أو في حاالت السكن المشترك

أن يطلب من مالك  سكنه لعنوان و صريح صالح دليلال يمكنه تقديم سند ملكية أو إيجار أو  (Lynn Public Schools) يجب على أي مقدم طلب لمدارس لين العامة
  القانونية.العقار أو المستأجر الذي يعيش فيه مقدم الطلب إكمال وتوقيع هذه الشهادة 

من أدناه أن اإليجار  3هذه اإلفادة في رقم  تنصتقع على عاتق مقدم الطلب )وليس الشخص الذي يكمل هذه اإلفادة الخطية( إرفاق سجل بدفع اإليجار األخير ، ما لم 

 غير بدل

 :التصريح أفوض و أوافق على ما يلي، و بموجب هذا .                                            اسمي
 )المالك / المستأجر( اإلسم طباعة              

 )يرجى إكمال جميع العناصر الثالثة والتوقيع أدناه(

 في Lynnفي مدينة  الواقعةالممتلكات   مالك ____ مستأجر .          ( ةواحد إختر. أنا )1

 ____________________________________ Apt _____________ Lynnالرمز البريدي , ________  
 طباعة العنوان

 / الوصي القانوني  الولي هو، الذي                                          .2

 

 الرئيسي.  اإلقامةاإليجارات / اإليجارات من الباطن لهذه الممتلكات باعتبارها محل ، عقود                                                             
 طباعة اسم الطالب

 مني، بدون عقد إيجار مكتوب، في اإليجار في اإلرادة، من شهر إلى شهر. 

      :ةواحد إختر. 3

 .المذكور أعالهالطرف  ( يوًما دفعة إيجار عقد إيجار / إيجار من الباطن لهذه المباني من قبل30لقد تلقيت خالل آخر ثالثين )______ 
 أو

 بدل اإليجار أعاله بدون دفع أي مبلغالمذكور أن الطرف المذكور أعاله يقيم معي في العنوان البيان ، أصرح بموجب هذا _________ البديل

في المدينة ما  كل فعليبشتسجيل شخص ال يقيم بلزم أي لجنة مدرسية تلكل شخص الحق في االلتحاق بالمدارس العامة للبلدة التي يقيم فيها بالفعل ، مع مراعاة القسم التالي. ال 

إلى  التعويض الكامل لتسجيل المذكور مصرًحا به بموجب القانون أو من قبل لجنة المدرسة. قد يُطلب من أي شخص ينتهك هذا البند أو يساعد في انتهاكه أن يعيدلم يكن ا

 .المدارس العامة التي لم يلتحق بها بشكل الئق إدارة

 20 .    .    ،       . ___ يومباليمين، وهذا __ _____ اإلخالل المتخلفة عن عقوباتتلقي ال و طائلة المسؤوليةتحت  تم التوقيع

 توقيع المالك/المستأجر

 .المعلومات الواردة في هذا اإلقرار القانوني تخضع للتحقق من قبل محقق اإلقامة 

 1 2021مارس  في منقح

 طباعة اإلسم


