
 د سن وان ښوونیزه حوزه 
سروې  استوګنې د  

 د لومړی او دوھم بیان څخھ یو غوره کړۍ 

 __خویندی او ورونھ:___________________________________________________________

 او: د دریم او څلورم بیان څخھ یو غوره کړۍ  

ــ د کار تجربھ:           ھوـــــــــــــــــــــــــــــ نھ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مور/پالر/ ساتونکۍ د ــــــــــــــــــــــــ،  زه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۱
پھ او دی/ لري عمر ښوونځي  د چې  څوک  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یم،:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SJUSD دي کې لټھ پھ دوام ورکولو یا داخلیدو د کې

 د یا اړیکھ اونوم  (اوسیږو  کې کور پھ  توګھ لنډمھالھ  پھ موږ او لري نھ  کور دایمي کورنۍ زموږ ،_____/_____/____ چینھ   دی  د.  *۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ): نوم  سوداګرۍ

 آدرس: ___________________________________________________________________________________            

 زیپ کوډ ،ردرس، ښا ، د سړک آی دد کې پاملرنې پھولري): ھغھ ځای چی زه پکی خپل میل الس تھ راوړلۍ شم( کھ چیری د پورتني آډرس څخھ توپیر
 آدرس: ___________________________________________________________________________________            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزما د ټلیفون شمیره ده:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او ایمیل آدرس:ــــــــــــــــــ

 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عاجلو اړیکو لپاره نوم:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ټلیفون شمیر

 کنھد مم  سره کورنۍ لھ معلومات دا(  دي شامل کوي ژوند کې پتھ دې پھ چېھم  ماشومان نور زما سربیره، ماشومانو لرونکو عمر د ښوونځي  د زما

 دي):  لپاره کول غوښتنھ مرستو  اضافي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نیټھ یدوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د زیږنوم یا نومونھ  زما ماشومان د پیدایښت څخھ تر دری کلنۍ:

 یټھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  یدوزیږ  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نومونھ یا نوم: د دری څخھ تر پنځھ کلنۍ ماشومان زما

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیټھ پالر/ د ساتونکي السلیک    ،د مور

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع  د مرستی لپاره  تھ کورنیو کې لیږد برنامې کړې  زده  کوره  بې وینټو -  کیني مک د کونکي زده باید سایټ ښوونځي  د  یا/سن وان مرکزي  د

 .   916.979.8794 پھ  کړي

  چې  لرم  پالن زه  او دی کې SJUSD پھ  استوګنځی دازه دایمی کور شریک کوم د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  . ۳
بشپړ اثبات استوګنې  ګډې دباید کرایھ دار صاحب/قرارداد کونکۍ/  د استوګنځي شتھ. ن  تړون کرایې د  یا کولو  کار د نوم  پھ زما مګر  شم، پاتې دلتھ

 ). د فورم پاڼی شا تھ مراجعھ وکړۍی اثبات د آماده کړي( کړي او د استوګن 

لري عمر  ښوونځي  د چې  څوک  کوونکی زده  ملګری بېزه،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، یم  . ۲
 . دي کې لټھ  پھ ورکولو دوام  یا  داخلیدو د کې  SJUSD  پھ / دی او



  
 

  
 

 د سن وان ښونیزه حوزه 
 **  سند استوګنې ګډ د

 
شریک  باید د استوګنی د خاوند/ قرار داد کونکی/ کرایھ دار لخوا بشپړ شی پھ داسی حال کی چی د دایم لپاره یی د استوګنځۍ د بلی کورنۍ سره  

 کړۍ: 
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــد زده کونکو یا زده کونکی نوم/ د خور یا ورور نوم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والدینو/ ساتونکی نوم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 
ــ م: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو کونکيد صاحب/ قرار داد کونکي/ کرایھ    ــــــ

 
 ــ ــآدرس : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یھ کونکيکرا /کونکي داد قرار  /د صاحب

      
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       ـــــ

 سړک                                                          
ــ                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ښار زیپ کوډ                                                    
ــ موټر چلولو الیسنس او یا د آیډی لمبرد   دار  کرایھ /کونکي داد قرار  /صاحب د  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ): دي  اړین ۲  (  ثبوت اوسیدو د

 
  کرایھ کونکۍ  /  قرارداد کونکي /   مالک داوسنۍ بل 
 بل  مالیھ د ملکیت د/    )بل ګرويمورګیج بیل ( /  پھ نوم ګرنټ ډید (وراثت خط)   مالک د 
 قرارداد کونکي /   قرار داد سند د  نوم ھپ  د کرایھ دار/   رسید کرایھ د 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کړئ  مشخص وکړئ مھرباني: نور 

 
 دواړه سرپرست/   پالر او مور او کونکی زده دا چې  کوم تصدیق او یم کونکی کرایھ/  ورکونکی اجاره/  مالک استوګنې د کې پتھ پورتنۍ پھ زه

 . دي سم او ریښتیني  معلومات پورتھ چې  کوم اعالن الندې جزا  د ویلو دروغ د مخې لھ قوانینو د کالیفورنیا د زه .  کوي ژوند وخت بشپړ سره زما
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
 نیټھ     کرایھ کونکی السلیک                                     / قرارداد کونکيد کور د مالک/ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیټھ     / کرایھ کونکی نوم                                     قرارداد کونکيد کور د مالک/ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نیټھ    السلیک                                                      د مور، پالر یا د ساتونکي 

 
 

 
 

نورو کسانو  پرتھ   اجازې د پالر او مور د او کیږي کارول توګھ پھ ثبوت د  استوګنې د یوازې لخوا ښوونیزی حوزی د دا:  ۍد  محرم سند دا **
 . ونلري حکم محکمې د یا غوښتنھ وړ اعتبار دتھ او یا د ښونیزی حوزی پرتھ نورو ادارو تھ نھ ورکول کیږی تر څو  

 
 

16/ 03/03  شوی تعدیل  DJC 
 
 

 



  
 

 
 

 د سن وان ښونیزه حوزه 
خدمتونھ   پرسونل کوونکو د زده د  

الرښوونې  مرستې د  لپاره بشپړولو د فورمې  دې د  
 سروې  استوګنې د
 دایمي  چې لپاره اشخاصو ھغو د  ھوډ استوګنې ګډ د  اود وضعیت   پیژندنې احتمالي د  McKinney-Vento  د سروې استوګنې  د فورمھ دا

 :چې  کلھ شي وکارول باید دا . کوي یوځای سره  شریکوی کور
 
a .د کې فورمھ  پھ پالر او مور. شریکوي ځای  استوګنې د سره کونکي کرایھ /  قرارداد کونکي  / مالک د استوګنې د  توګھ دوامداره پھ کورنۍ یوه 

 . کړي بشپړ سند  استوګنې ګډ د چې  دی اړ کونکی کرایھ / قرارداد کونکي/   مالک او بشپړوي  برخھ )۱(  لومړۍ
 

 .b  نھ یا ولري  استوګنځی شریک لنډمھالھ دوی کھ( ده کوره بې کورنۍ یوه( . 
 او مور د بیا چې ورکوي،  خبر تھکس مسول  کوره  بې د ښوونځی او لیکي پکی نیټھ او کوي السلیکبخش  شمیرې  4 فورمھ د د پالر او مور
  مک د دي ،ويشریک استوګنې د توګھ  لنډمھالھ پھ ورسره کورنۍ کوره بې چې څوک   ھغھ. تاییدوي حالت ژوند د دوی د او کوي لیدنھ سره پالر
 بشپړوي  نھ سند استوګنې ګډ د  ،املھ لھ اړتیاو قانون وینټو -  کیني
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