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 وست نيوبيري  -ميريماك  -جروفالند 

جاستن بارثولوميو، دكتوراة في التعليم

 المدير التنفيذي    
 برنت كونواي 

مساعد  المدير التنفيذي 

جريج إيه. البريك  

  مدير األعمال  

مايكل جارفس، دكتوراة في التعليم

 مدير الخدمات التكميلية والمكثفة

التحقق من اإلقامة

المعلومات أدناه إلكمال تسجيالت المدرسة ولتقديم إثبات اإلقامة إلى المنطقة  لتحديد اسم وعنوان الطالب وأولياء األمور أو األوصياء، يجب تقديم 

 التعليمية.

"األب/األم، الوصي/األوصياء، أو الحاضن/ الحاضنون الذين تعينهم المحكمة" هو  الوصي القانوني

 يُرجى إكمال ما يلي: 

. اسم الطالب الكامل 1

الطالب ألربع لياٍل أو أكثر أسبوعيًا(. إقامة الطالب )مكان مبيت 2

)الرمز البريدي( )الوالية( )المدينة( )عنوان الشارع(

( رقم الهاتف)

 . اسم الحاضن القانوني:3

. العنوان )إذا كان مختلفًا عما سبق(:4

 )اسم المدرسة( 

تغييرات تطرأ على المعلومات أعاله. كما أشهد تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أن المعلومات  أعرف أنني ُملتزم بإشعار مدير المدرسة بشأن أي 

أعاله صحيحة ودقيقة. 

تاريخ الطلبتوقيع ولي األمر/الوصي

نيوبري، وميريماك بالتسجيل في من قانون ماساتشوستس، يُسمح فقط للطالب المقيمين بمدن جريفالند، ووست   76من الفصل  5بموجب المادة 

ل في منطقة بنتوكيت اإلقليمية ا لتعليمية مستندات منطقة بنتوكيت اإلقليمية التعليمية.  للتحقق من اإلقامة داخل المدينة، يجب أن يقدم الطالب الُمسج ِّ

لي، قد تطلب إدارة المدرسة الحقًا التحقق إذا كان هناك شك بشأن اإلقامة  إثبات لإلقامة الفعلية.  إلى جانب تقديم هذه المستندات في وقت التسجيل األوَّ

 الفعلية. 

لى سبيل  **البد أن يقدم جميع طالبي االلتحاق مستندًا واحدًا على األقل من األعمدة )أ(، و)ب(، و)ج(، أو أي مستندات أخرى قد تُطلَب، ومنها ع

و)ج( )المذكورة أدناه(. يجب أن يتواصل ولي األمر، أو الوصي، أو الطالب الذي ال يمكنه  المثال ال الحصر المستندات في األعمدة )أ(، و)ب(، 

 تقديم المستندات المطلوبة مع المدير التنفيذي للمدارس. 

يجار األخيرة،  ><بيان الرهن العقاري، >< فاتورة السداد أو ضريبة األمالك، >< نسخة من عقد اإليجار وبيان دفعة اإل العمود )أ(: إثبات اإلقامة:

8>< إفادة المالك ودفعة اإليجار األخيرة، أو >< اتفاقية السكن المدعوم بموجب المادة 

يوًما تتضمن عنوان في جروفالند، أو وست نيوبري، أو ميريماك، ><  60>< فاتورة حديثة مؤرخة خالل آخر  العمود )ب(: دليل إثبات اإلقامة: 

 ء، >< أو فاتورة الهاتف الثابت، أو >< فاتورة ضريبة االستهالكفاتورة غاز، أو وقود، أو كهربا

>< رخصة قيادة سارية، >< بطاقة هوية سارية بها صورة من والية ماساتشوستس، أو ><  العمود )ج(: إثبات الهوية )بطاقة هوية بها صورة(:
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