
      
   

Columbus City Schools 

आवासको प्रमाणीकरण फाराम 
 

 
 

यदि आमाबुवा/अभििावक Columbus City Schools को सीमाभित्र बसोबास गर्न ेकुरै्न साथी/आफन्तसँग बभसरहरु्निएको छ 

िरे्न यो फाराम प्रयोग गर्नन सककन्छ ।   
 

भिजी (घर िाडामा बस्रे्न) व्यक्तत/िवर्नका माभिकिे नर्नम्र्नमध्ये एउटा कागजात पेश गरु्ननपछन :  
• हािको उपयोगगता बबि (गयाँस, पार्नी, बबजुिी मात्र)  

• आफ्र्नो र्नाममा िाडामा भिएको आवास 

• आफ्र्नो र्नाममा सम्पक्तत िएको कारु्नर्नी कागजी प्रमाण 

• घर िाडामा भिरे्न व्यक्तत/िवर्नका माभिकको हस्ताक्षर 

पेश गररएका कागजातहरूमा िएको र्नामसँग मेि खारु्नपछन    

 

Columbus City Schools मा िर्नान हुर्नका िागग आफ्र्नो आवासका बारेमा झूटो वववरण पेश गरु्नन गैरकारु्नर्नी कायन हो ।  जार्नीबुझी झूटो जार्नकारी पेश 

गर्न ेव्यक्ततहरूिे भशक्षण शुल्कको माध्यमद्वारा िुततार्नी गरु्नन पर्ने हुर्न सतछ र/वा झूटो वववरण पेश गरेको अभियोगमा नर्नजमागथ आपरागिक मुद्दा 
चिाइर्न सतछ, यस अपरािमा िोषी पाइएका खण्डमा नर्नजिाई छ मदहर्नाको जेि सजाय वा $1,000 जररवार्ना हुर्न सतछ ।  ववद्याथीिे ववशेष 

अरु्नमनत र्नभिइकर्न Columbus City Schools अन्तगनतको कुरै्न अको स्कूिमा पढ्र्न सकोस ्िरे्नर हािका नर्नवासीहरूिे आफ्र्नो आवासका बारेमा झूटो 
वववरण पेश गरेका खण्डमा उतत ववद्याथीिाई होम स्कूिमा कफतान पठाइरे्न छ र झूटो वववरण पेश गरे्नमागथ आपरागिक मुद्दा पनर्न चिाइर्न सतछ । 
 

आमाबुवा/अभििावकिे पूरा गरु्नन परे्न (कृपया स्पष्ट अक्षरमा िेख्रु्नहोिा) 
पुरार्नो ठेगार्ना      र्नया ँठेगार्ना 
 

______________________________________  ______________________________________________________ 
स्ट्रिट       स्ट्रिट 

______________________________________  ______________________________________________________ 
सहर/राज्य                स्ट्िप   सहर/राज्य      स्ट्िप 

______________________________________  ______________________________________________________ 
फोन       फोन 

_____________________________________________________________________________________________________ 
विद्यार्थीको नाम    िन्म ममति   CCS रकूल/गे्रड  पुरानो रकूल 

_____________________________________________________________________________________________________ 
विद्यार्थीको नाम    िन्म ममति   CCS रकूल/गे्रड  पुरानो रकूल 

_____________________________________________________________________________________________________ 
विद्यार्थीको नाम    िन्म ममति   CCS रकूल/गे्रड  पुरानो रकूल 

_____________________________________________________________________________________________________ 
आमाबुिा/अमििािकको नाम   फोन #   काययरर्थल   फोन # 

 

घर िाडामा बस्रे्न व्यक्तत/िवर्नका माभिक र अभििावकि ेपूरा गरु्नन परे्न 

 

 

हरिाक्षर: ______________________________________  ______________________________________________________ 

(माथर्थ सूचीबद्ध गररएका कागिािहरूमा िएको िरिै हरिाक्षर हुनु पने छ)  आमाबुिा/अमििािकको हरिाक्षर 

 
_________________________________________  ______________________________________________________ 

कृपया माथर्थ हरिाक्षर गररएको नाम रपष्ट रूपमा लेख्नुहोस ्  कृपया माथर्थ हरिाक्षर गररएको नाम रपष्ट रूपमा लेख्नुहोस ्
 

 

 

 

 

*** केन्रीय िनाय वििागको प्रयोगका लाथग मात्र *** 

 

रिीकृि गररएको___________________________________________    ममति _____/_____/_____ 

                     केन्रीय िनाय तनरीक्षक िा उहााँका डडिाइनी                                                                                                                               04/05/2022 मा संशोथिि 

 


