
 

  
 

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСИ 

 
 Виберіть 1 або 2 варіант. 

Брати/сестри:_____________________________________________________________ 

 
ТА: Виберіть 3 або 4 варіант. 

Ветеран:    ТАК_______              НІ_______ 
 

1. Я, _____________________________________________________________, батько/мама/опікун: 

________________________________________________________________, моя дитина шкільного віку і ми 

шукаємо можливості зареєструватися в окрузі SJUSD. 

 
 
 
 

 

*4. Починаючи з _____/____/____, наша сім’я не має постійного місця помешкання, зараз тимчасово ми 

мешкаємо із (Ім'я та родинні зв'язки або назва компанії):___________________________________________ 

(Адреса): ___________________________________________________________________________________ 

Адреса за якою я отримую пошту (якщо інша від адреси помешкання):  Під опікою, адреса, місто, Zip Code 
Адреса: ____________________________________________________________________________________ 

Ви можете зв’язатися зі мною по наступному телефону:  ________________________Email: _____________ 
 
Контактна особа в екстрених випадках: ______________________________Телефон:___________________ 
 
Крім моїх дітей шкільного віку, за цією адресою проживають інші мої діти (ця інформація запитується для 
надання можливої додаткової підтримки для вашої сім'ї): 
Мої діти віком 0-3 років: Ім'я(на) ____________________________________    Дата народження____________ 

Мої діти віком 0-3 років: Ім'я(на)_____________________________________  Дата народження ____________ 

________________________________________________      _______________ 
Підпис батьків/опікуна          Дата 
 
________________________________________________      _______________ 
Перевірено предст. McKinney-Vento з питань безпритульних         Дата 
 
*SJ Central та/або школа повинна надіслати учня (учнів) у програму навчання бездомних Families in 

Transition McKinney-Vento. Інформація за телефоном 916.979.8794 для отримання допомоги. 

 

3. Я постійно мешкаю ___________________________.  Ця адреса знаходиться у межах округу SJUSD і 
плануємо продовжувати тут жити, але не маємо підтвердження (квитанцію, тощо) із нашим прізвищем як 
підтвердження адреси. (Власник/платник оренди, повинен заповнити вкладену форму ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ПРО ПОМЕШКАННЯ і надати підтвердження адреси (Перейти на зворотній бік бланку). 
 

2. Я, _________________________________________, учень/ця без опіки, шкільного віку, який/яка бажає 
почати або продовжити навчання в SJUSD. 

 

Ukrainian 



SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
ПИСЬМОВЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСИ ** 

ПОВИННО ЗАПОВНЮВАТИСЯ ВЛАСНИКОМ/ЗЙОМНИКОМ ЖИТЛА якщо разом із вами мешкає ще одна 
сім’я. 

Ім’я(на) учня(нів): _____________________________________ 

Ім’я батьків/опікунів:  _____________________________________ 

Ім’я власника/зйомника житла: _____________________________________ 

Адреса власника/зйомника житла: _____________________________________ 
Вулиця  
_____________________________________ 
Місто  Штат   Zip 

Права водія або ID # Власника/зйомника житла: _______________________ 

Підтвердження адреси (необхідно 2): 

c Поточний рахунок за комунальні послуги на ім'я Власника/Орендодавця/Зйомника 
c Документ про видачу гранту/Іпотечний рахунок/Податковий рахунок на майно на ім'я 

власника 
c Орендна квитанція/договір оренди на ім'я Орендодавця/Зйомника 
c Інше: вкажіть ____________________________________________________ 

Я є власником/зйомником житла і заявляю що учень і його сім’я мешкають разом із мною, по указаній 
адресі.  Я, розуміючи відповідальність перед законами штату Каліфорнія, підтверджую що інформація 
правдива і вірна. 

_________________________________________________________ _________________ 
Підпис власника/зйомника житла     Дата 

_________________________________________________________ _________________ 
Напишіть друком ім’я та прізвище власника/зйомника житла           Телефон 

_________________________________________________________ _________________ 
 Підпис батьків/опікуна        Дата 

** Цей документ є конфіденційним: і буде використовуватись лише для визначення адреси 
І не буде розголошуватися без дозволу батьків в інші агенції, згідно з чинною повісткою до суду або 
постановою суду. 

(revised 03/03/16 DJC) 



SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Pupil Personnel Services 

ПОЯСНЕННЯ ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ ЦЮ ФОРМУ 

Підтвердження помешкання 
Ця форма поєднує в собі опитування про місце помешкання для можливого розміщення на програму та 
отримання статуту McKinney-Vento, разом із підтвердженням про спільне проживання осіб, які мешкають 
в одному постійному місці (квартира або дім). Це слід використовувати, коли: 

a. Сім’я яка мешкає разом із власником/квартиро-зйомником житла не регулярній основі.  Батьки
повинні заповнити пункт 1 у формі, власник/квартиро-зйомник повинен заповнити  Shared Residence
Affidavit.

b. Сім’я/дитина, не має місця помешкання, (незалежно від того постійно чи тимчасово).  Батьки повинні
заповнити пункт 3 батьки повідомлять установам які займаються сім’ями перехідного періоду, які пізніше
зустрінуться із батьками для визначення місця помешкання.  Людина разом із якою живе ця сім’я не
повинен заповнювати Shared Residence Affidavit базуючись на вимогах акту McKinney-Vento Act.
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