
SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT       Arabic 
RESIDENCY SURVEY   لإلقامةإستطالع الرأي  

2 أو 1 النص ماإ رياختبإقم  

:  أو  

4 أو 3 النص ماإ رياختبإ مق  : أيضا  و   

:  وأ  

___، هو ولي أمر/الوصي لـ:_________________. أنا، ____________________________________________________1

 ويسعون /سعىوي المدرسة سن في هم/والذي هو_____________________________________________________________

SJUSDمديرية التربية في  ستمرالم   تسجيلال أو بولق  الالحصول على 

قاء والتخطيط للب SJUSDتربية المع _____________________________. هذه اإلقامة هي داخل حدود مديرية   الدائم. أنا أشاطر السكن 3

 "كةالمشتر اإلقامةبموَثقة  شهادة"إكمال بأن يقوم بالمالك/المؤجر/المستأجر  علىجب توهنا، ولكن ال أملك المرافق العامة أو عقد اإليجار في إسمي. ي

 ت اإلقامة وتقديم ماُيثب  

(النموذج من الجانب عكس إلى الذهاب

 للحصول سعىوي المدرسة سن في الذي هوو ذويهمن ق َبل  مصحوب غير طالب ،. أنا، __________________________________2

SJUSD يرية التربية ستمر في مدعلى القُبول أو على التسجيل المُ 

قر دائم ونحن نقوم بالبقاء المؤقت   مع /في )اإلسم والعالقة أو إسم األعمال التجارية(:   4*  م نذ____/ ____/ ____، ال يوجد لدى عائلتنا م 

________________________________________________________ 

العنوان(: ) 

   المكان الذي بإمكاني بأن أتلقى البريد )إذا كان مختلفاً من العنوان المذكور أعاله(: (: في رعاية، "عنوان الشارع"، المدينة، الرمز البريدي 

العنوان(: ) 

 يمكن بأن يتم الوصول الي   عن طريق رقم الهاتف هذا:_____________________البريد األلكتروني 

 اإلتصال في حالة الطوارئ:_________________________________________________رقم الهاتف:___________________ 

  ويشمل هذا العنوان أيض اً باإلضافة إلى أطفالي الذين هم في سن المدرسة، أطفالي األخرين )هذه المعلومات مطلوبة إلمكانية توفير دعم إضافي لألسرة(:

فالي أطفالي الذین تتراوح أعمارھم بین0-3

 أطفالي الذین تتراوح أعمارھم بین 3-5

__________________________________      ______________________________________  
توقيع ولي األمر/الوصي       التاريخ 

________________________________________________   _______________ 
Verification by McKinney-Vento Homeless Liaison     Date 

*SJ Central and/or School site should refer the student(s) to the Families in Transition McKinney-Vento

تاريخ )تواريخ( الميالد________________ 

_____________________ ____   اإلسم (األسماء)

_____________________ ____   اإلسم (األسماء)

تاريخ )تواريخ( الميالد________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 



SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
SHARED RESIDENCE AFFIDAVIT** 

"تركةش  الم   اإلقامةبوَثقة م   شهادة"  

    : أخرى أسرة مع دائم بشكل اإلقامة شاركةم   عند لإلقامة ستأجرالم  /رجِ ؤَ الم  /المالكقِبَل   منيَتم إكماله 

____________     _____________________________________ :الطالب )الطالب( إسم )أسماء(  

_____________________________________________________ إسم )أسماء( ولي األمر)أولياء األمور(/الوصي )األوصياء(  

     ___________________________________________   :ستأجرالم  /رج  ؤ  الم  /المالك إسم

         _____________________________________________________   :ستأجرالم  /رج  ؤ  الم  /المالك عنوان

   _____________________________________ 
Street م الشارع                                  إس 

__________________________________ 
City State Zip المدينة، الوالية، الرمز البريدي          

أط

ر/للم  ستأجر______________________________________________                      ج   ؤ   رقم ر خصة السياقة أو الهوية للمالك/للم  

 إثبات اإلقامة )مطلوبة عدد إثنين( 

 فاتورة الكهرباء الحالية باسم المالك/المؤجر/المستأجر 
 منح سند/فاتورة الرهن العقاري /فاتورة ضرائب الملكية في إسم المالك

 إيصال اإليجار/عقد إتفاق اإليجار باسم المؤجر/المستأجر 

____________________________________________________ إجراء آخر: يرجى التحديد 

قيم في العنوان المذكور أعاله، وأتحقق من أن هذا الطالب وولي األمر/الوصي على حد سواء يعيشون معي بشكل  أنا المالك/الم  ؤجر/الم  ستأجر الم 

 دائم. أعلن تحت طائلة الحنث باليمين تحت قوانين والية كاليفورنيا أن المعلومات المذكورة أعاله حقيقية وصحيحة.

 ___________________________ 
 توقيع المالك/الم ؤجر/الم ستأجر      

 ___________________________ 
 التاريخ     

           _________________________________________ 
 كتابة إسم المالك/الم ؤجر/الم ستأجر 

 ________________________________ 
 رقم الهاتف     

  ___________________________ 
 توقيع ولي األمر/الوصي   

 ___________________________ 
 التاريخ     

 *هذه الوثيقة هي سرية: أنها لإلستخدام من ق ِب َل م ديرية التربية كإثبات لإلقامة فقط وال يمكن اإلفصاح عنها ألشخاص أو وكاالت خارج إطار 
التعليم دون إذن ولي األمر، واستدعاء قانوني أو أمر من المحكمة.

(revised 03/03/16 DJC)61/03/03 م   ن ق  حة 



SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
التلميذ شؤون خدمات  

النموذج هذا إكمال في للمساعدة توجيهات  

لإلقامةإستطالع الرأي   

المشتركة اإلقامةبموَثقة  شهادةمع  McKinney-Vento حالةلتحديد إمكانية  لإلقامةإستطالع الرأي  بين يجمع النموذج هذا

:عندما ستخدامهاإ يكون أن. الدائم السكن ونتقاسمالذين ي لألفراد  

 a . مطلوب من و النموذج في 6 رقمالقسم  كملي  ولي األمر . مستمرة بصفة اإلقامة المستأجر/المؤجر/المالك مع امةاإلق تشاطرالتي األسرة

 .المشتركة اإلقامةبموَثقة  شهادة كمالبإ المستأجر/المؤجر/المالك

النموذج ضمن تاريخ وكتابة  بتوقيع ولي األمر يقوم .(أم ال مؤقتةمشتركة  إقامة مكان لديها أكان سواء)األسرة التي ليس لديها مأوى  . b 
 من والتحققولي األمر )أولياء األمور(  مع باإلجتماع يقومبدوره والذي  مأوى، بالخاص موظف اإلتصال لألشبالغ بإ المدرسةوتقوم  4القسم رقم 

 قانون باتمتطل بسبب المشتركة اإلقامةبوَثقة م   شهادة إكمال يتم ال مأوى بال األسرةمع  مؤقتاً السكن ب مقاسمة الذي يقوم  الشخص. المعيشية حالتهم
McKinney-Vento 
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