
      
   

Columbus City Schools 

 نموذج التحقق من اإلقامة
 

 
 

 Columbus Cityيمكن استخدام هذا النموذج إذا كان ولي األمر/الوصي يقيم مع صديق/قريب يعيش داخل حدود منطقة 

Schools    .التعليمية 
 

 يجب على المستأجر/مالك العقار تقديم أحد المستندات التالية:  
 فاتورة حالية للمرافق )غاز، مياه، كهرباء فقط(   •
 عقد إيجار باسمه لذلك المسكن  •
 سند ملكية باسمه لذلك العقار  •

يجب أن يتطابق توقيع المستأجر/مالك العقار مع االسم الذي   •
 يظهر في المستندات المقدمة   

 
قد يخضع األشخاص  . التعليمية Columbus City Schools  ال يجوز قانوًنا تحريف أو تزوير محل السكن من أجل الحصول على فرصة القبول في منطقة

ومات عن عمد لدفع الرسوم الدراسية و/أو المقاضاة الجنائية بتهمة التزوير والتي، في حالة إدانتهم بها، قد تصل عقوبتها إلى  الذين يزورون هذه المعل 
دوالر أمريكي.  سكان العقار الحاليون الذين يكذبون بشأن محل السكن حتى يتمكن الطالب من   1000  السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر و/أو غرامة قدرها

التعليمية دون الحصول على إذن خاص معتمد سوف يتسببون في إعادة الطالب إلى   Columbus City Schools  حاق بمدرسة أخرى في منطقةااللت
 . وقد يتعرضون أيًضا للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير ل المدرسة التي تقع في محيط المنز 

 

 يُستكمل من قبل ولي األمر/الوصي )يرجى الكتابة بخط واضح(

 العنوان الجديد       العنوان السابق 
 

______________________________________  _______________________________________ 
 الشارع        الشارع 

______________________________________  _______________________________________ 
 الرمز البريدي    الوالية المدينة /    الرمز البريدي    المدينة / الوالية 

______________________________________  _______________________________________ 
 الهاتف       الهاتف

_____________________________________________________________________________________
_____ 

 المدرسة السابقة   الصف الدراسي  /CCSمدرسة    تاريخ الميالد     اسم الطالب 
_____________________________________________________________________________________ 

 المدرسة السابقة   الصف الدراسي  /CCSمدرسة    تاريخ الميالد     لب اسم الطا
_____________________________________________________________________________________ 

 المدرسة السابقة   الصف الدراسي  /CCSمدرسة    تاريخ الميالد     اسم الطالب 
_____________________________________________________________________________________ 

 الهاتف  محل العمل      الهاتف   اسم ولي األمر/الوصي 
      

 يُستكمل من قبل المستأجر/مالك العقار وولي األمر 
 

 

         ______________________  التوقيع:
 توقيع ولي األمر/الوصي    )يجب أن يكون نفس التوقيع كما يظهر في المستندات المذكورة أعاله(  

 

 __________________________         
 يرجى كتابة اسم الموقع أعاله بخط واضح     يرجى كتابة اسم الموقع أعاله بخط واضح

 

 

 

 

 
 *** استخدام التسجيل المركزي فقط *** 

 

 التاريخ _____/_____/_____     باالعتماد____________________________________ قام 
 04/05/2022مشرف القيد المركزي أو َمن ينوب عنه                                                                           تمت المراجعة     

 


