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                                                                                حوزه تعلیمی سان هوان
 سروی خانه 

 
 را انتخاب کنید ۲یا  ۱ گزینه

          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهر یا برادر: 
 

 را انتخاب  کنید ۴یا  ۳و: گزینه 

 ـــــــــــــــــــــــــــبلی ـــــــــــــــــــــــــــــ                نخیر    :(Veteren)کهنه سرباز  

 

مکتب قرار  در سن قانونی شمولیت سرپرست شاگرد بدون. من، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ۲

 مه بدهمو می خواهم در حوزه تعلیمی سان هوان شامل مکتب شوم و یا به شمولیتم در آن ادا دارم

، پدر/ سرپرست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، . من۱

 /دقرار دارمکتب  قانونی شمولیتدر سن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استم کهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و می خواهد در حوزه تعلیمی سان هوان شامل مکتب شود/ یا به شمولیت خود در آن ادامه دهد.

 

 
 

 
 

 

حوزه  ساحه در خانه. این زندگی می کنم مشترکدر یک خانه  می با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئدا به صورت . من۳

 جاره گیرنده. مالک/ اجاره دهنده/ امن نیستو من در نظر دارم اینجا بمانم، اما بل برق یا قرارداد کرایه خانه به نام  قرار داردتعلیمی سان هوان 

 مراجعه کنید(. ه)به سمت معکوس فورم در اختیار قرار دهدرا  خانهرا تکمیل و مدرک  تصدیقنامه خانه مشترکباید  خانه

 

 

 
 

2. I, _________________________________________, am an unaccompanied student who is of school age and 

seeking admission to or continued enrollment in SJUSD. 

 

در یا با ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )نام و  موقتا   می نداشته ایم وئ. از ـــــــــــــــ/ ـــــــــــــــــــــ/ ـــــــــــــــــ، ما یک خانه دا۴ *

 ــــــــــــــــــــــــــــ)آدرس(: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بسر می بریم.پیوند با نام رسمی( 

 که می توانم ایمیل دریافت کنم )اگر از آدرس فوق متفاوت باشد(: در مراقبت از، آدرس سرک، شهر زیپ کودجای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآدرس: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایمیل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ با من به تماس شویدمی توانید در این شماره: ــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشماره تیلفون نام فرد تماس عاجل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تیلفون: 

مکتب قرار دارند، سایر أطفال من که در این آدرس زندگی می کنند شامل )این معلومات تقاضا قانونی شمولیت در عالوه بر أطفال من که در سن 

 می گردد تا حمایت های اضافی در اختیار خانواده قرار بگیرد(: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرار دارد:     نام )ها( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخ )ها( تولد ــــــــــــ ۳ –۰طفال من در أ

 ــتاریخ )ها( تولد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرار دارند:  نام )ها( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵ – ۳أطفال که در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 امضا والدین/ سرپرست                                                                                                تاریخ

  

 ــــــــــــــــــــــــــ                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   تاریخ                  (McKinney-Vento Homeless Liaison)تصدیق فرد تماس بی خانمان مک کینی 

 
 ونتو –در حال گذار مک کینی  یبی خانمان ها یبرنامه آموزش خانواده های که در شاگرد )ها( را به دفتر مرکزی حوزه تعلیمی و مکتب باید *

 تماس بگیرید. ۹۱۶۹۷۹۸۷۹۴راجع نمایند.  برای کمک به شماره  قرار دارند،
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 حوزه تعلیمی سان هوان
 **تصدیقنامه خانه مشترک

 
 تکمیل شود:  خانه گیرندهتوسط مالک، اجاره دهنده، اجاره  این باید یئبطور دا گربا خانواده دی مشترک زندگی کردن در صورتی

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :نام )ها( شاگرد )ها(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ها( سرپرست /)ها(  نام والدین

 

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگیرندهنام مالک، اجاره دهنده، اجاره 

 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگیرنده آدرس مالک، اجاره دهنده، اجاره

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایاالت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زیپ کود: ــــسرک: ــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: گیرنده خانهجواز سیر رانندگی مالک، اجاره دهنده، اجاره 
 

 است(:  سند نیاز ۲) مدرک خانه

 

 
  برق که بنام مالک/ اجاره دهنده/ اجاره گیرنده باشدفعلی بل 
 س( ند اعطاGrant Deedبل کرایه منزل ،)/ باشد بنام مالک بل تکس جایداد که 
 ام اجاره گیرنده/ اجاره دهندهبه نقرارداد اجاره کرایه منزل،  سیدر 
 دیگر: لطفاْ مشخص کنید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

تمام ین/ سرپرست هر دو که در آدرس فوق ذکر گردیده و تصدیق می کنم که این شاگرد و والد خانه استم گیرندهاجاره  /اجاره دهنده /من مالک

 با من زندگی می کنند. من مطابق با قوانین کالفورنیا اعالم می کنم که اطالعات فوق صحیح و دقیق می باشد.  وقت

 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   تاریخ                                                                                انهگیرنده خامضا مالک، اجاره دهنده، اجاره 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    شماره تیلفون    را بنویسید                                                                         گیرنده اجاره /اجاره دهنده /نام مالک

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاریخ                                امضا والدین/ سرپرست                                                                         

 

 

 

 

و بدون اجازه والدین، احضاریه معتبر و  تنها مورد استفاده حوزه تعلیمی می باشد خانهمدرک : این سند به عنوان استاین سند محرم   **     

                                     حکم محکمه در اختیار اشخاص و ارگان های خارج از حیطه تعلیمی قرار نمی گیرد. 
    

 (DJC ۳۰/۳۰/۱۶)تجدید نظر شده مورخ 

 

 

 

 

 

 



Persian 

  
 

 
 حوزه تعلیمی سان هوان

 خدمات پرسنل شاگردان

 این فورمه نمودنتکمیل  برایکمک  العملدستور

 خانه سروی

اد می باشد برای افر مشترکتصدیقنامه خانه همراه با  McKinney-Ventoبرای شناسایی احتمالی وضعیت  خانه سرویاین فورمه ترکیب از 

 این  فورمه در موارد ذیل استفاده می شود:می نمایند.  زندگی مشترک می باهمئیک منزل دادر که 

 

فورمه را  ۱. والدین بخش شماره دکننزندگی می  مشترک به صورت مداوماجاره دهنده/ اجاره گیرنده در یک خانه  /الف. یک خانواده با مالک

 . کنندرا تکمیل  خانه مشترک تصدیقنامهباید  اجاره گیرنده /اجاره دهنده /مالکو   کنندتکمیل می 

 

 (زندگی می کنند مشترکدر یک خانه  بطور موقت است ) آیا آنها (homeless) ب. یک خانواده بی خانمان

 میبینند را که بعد والدین را (homeless) بی خانمانارتباطی  د و مکتب فردنامضا و تاریخ گذاری می کنرا  ۴ والدین فورمه زیر بخش شماره 

 مشترکیک خانه  با او در به صورت موقت (homless) مینمایند، اطالع میدهد. فرد که خانواده بی خانمان تاییدو وضعیت زندگی شان را 

 را تکمیل کند.  شترکتصدیقنامه خانه م( حق ندارد McKinney-Vento Act)ونتو  -قانون مکینی  مقتضیات به دلیل زندگی می کنند

 

 

  

 

 


