
	   	  

SAN	  JUAN	  UNIFIED	  SCHOOL	  DISTRICT	  
RESIDENCY	  SURVEY	  

	  Виберіть	  номер	  1	  або	  2	  

OR:	  

Та:	  Виберіть	  пункт	  3	  або	  4	  

АБО:	  

1. Я,	  ______________________________________________________________________,	  батько/опікун:

________________________________________________________________,	  шкільного	  віку,	  який/яка	  має

намір	  зареєструватись	  або	  продовжити	  навчання	  в	  SJUSD.

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

проживаємо	  з/в

(Ім’я	  та	  відношення,	  або	  назва	  компанії):________________________________________________________

(Адреса):	  ___________________________________________________________________________________

Місце	  де	  я	  можу	  отримувати	  пошту	  (якщо	  відрізняється	  від	  основної	  адреси):	  	  Ім’я	  адресату,	  Вулиця,	  Місто,	  
Індекс	  
Адреса:____________________________________________________________________________________	  

Номер	  телефону	  по	  якому	  можна	  мене	  знайти:	  	  ________________________Email:	  _____________________	  
Контактна	  особа:	  __________________________________________Телефон:______________________	  
На	  додаток	  до	  моїх	  дітей	  шкільного	  віку,	  інші	  мої	  діти	  проживають	  за	  цією	  адресою,	  включаючи	  (ця	  інформація
допоможе	  надати	  додаткову	  підтримку	  для	  сім'ї):	  

Мої	  діти	  у	  віці	  0-‐3:	  Ім'я	  (імена)	  ____________________________________	  	  	  	  Дата	  народження____________	  

Мої	  діти	  у	  віці	  3-‐5:	  Ім’я	  (імена)_____________________________________	  	  	  Дата	  народження____________	  

________________________________________________	   _______________	  
Підпис	  батьків/опікунів	  	   Дата	  

________________________________________________	   _______________	  
Перевірено	  працівником	  McKinney-‐Vento	   Дата	  
*SJ	  Central	  і	  /	  або	  школи	  повинні	  направляти	  учня	  (ів)	  на	  Families	  in	  Transition	  McKinney-‐Vento	  Homeless

програму	  освіти,	  номер	  телефону:	  916.979.8794	  для	  отримання	  допомоги.

3. Я	  надаю	  своє	  постійне	  житло	  ___________________________.	  	  Це	  житло	  знаходитися	  на	  території	  округу
San	  Juan,	  і	  я	  планую	  залишатися	  там,	  але	  я	  не	  маю	  комунальних	  послуг	  або	  домовленість	  про	  оренду	  житла
на	  моє	  ім’я.	  Господар/	  орендодавець	  /або	  мешканець	  на	  ім’я	  якого	  орендується	  житло	  повинен	  заповнити
ПІДТВЕРДЖЕННЯ	  МІСЦЯ	  ПОМЕШКАННЯ	  і	  надати	  підтвердження	  цього.	  (Перейдіть	  на	  зворотну	  сторону).

2. Я,	  _________________________________________	  учень	  без	  супроводу	  шкільного	  віку,	  який/яка	  має
бажання	  почати	  або	  продовжити	  навчання	  в	  SJUSD.

Ukrainian	  



SAN	  JUAN	  UNIFIED	  SCHOOL	  DISTRICT	  
SHARED	  RESIDENCE	  AFFIDAVIT**	  

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ	  ЛИШЕ	  ВЛАСНИКОВ	  /	  ОРЕНДОДАВЦЕМ	  /	  НАЙМОДАВЦЕМ	  ЖИТЛА,	  який	  надає	  місце	  
проживання	  іншій	  родині:	  

Ім’я	  (Імена)	  Учнів	  (Учня):	  	   	   _____________________________________	  

Ім'я	  батька/мами	  (-‐ів)	  /	  опікуна	  (ів):	  	   _____________________________________	  

Ім'я	  Власника	  /	  Орендодавця	  /	  Орендаря:__________________________________	  

Адреса	  Власника	  /	  Орендодавця	  /	  Орендаря:	  	  ______________________________	  

_____________________________________	  
Вулиця	  
__________________________________	  
Місто	  Штат	  Індекс	  (Zip)	  

Посвідчення	  водія	  або	  ID	  #	  Власника	  /	  Орендодавця	  /	  Орендаря:	  _______________________	  

Доказ	  проживання	  (потрібні	  2):	  

o Поточний	  рахунок	  за	  комунальні	  послуги	  Власника	  /	  Орендодавця	  /	  Орендаря	  
o Акт	  Про	  Придбання/Квитанція	  оплати	  за	  житло/Податкова	  квитанція	  на	  ім’я	  власника	  
o Квитанція	  про	  зняття	  в	  оренду/договір	  про	  оренду	  на	  ім'я	  Орендаря	  /	  Орендодавця	  
o Інші:	  поясніть	  деталі	  ____________________________________________________	  

Я	  власник	  /	  наймач	  /	  здавач	  житла	  за	  вказаною	  вище	  адресою	  і	  підтверджую,	  що	  цей	  учень	  і	  його	  батьки	  
/	  опікуни	  живуть	  зі	  мною	  постійно.	  Я	  стверджую	  перед	  законом	  Каліфорнії,	  що	  вищевказана	  інформація	  
правильна	  і	  коректна.	  

_________________________________________________________	  _________________	  
Підпис	  Власника	  /	  Орендодавця	  /	  Орендаря	   	   	   	   	   Дата	  

_________________________________________________________	  _________________	  
(Друком)	  Ім’я	  Власника	  /	  Орендодавця	  /	  Орендаря	   	   	   	   Телефон	  

_________________________________________________________	  _________________	  
Підпис	  батьків/опікунів	  	   	   	   	   	   	   	   Дата	  

**	  Цей	  документ	  є	  конфіденційним:	  документ	  буде	  використаний	  шкільним	  округом	  лише	  для	  
підтвердження	  місця	  проживання	  і	  не	  може	  бути	  переданий	  особам	  або	  організаціям,	  не	  пов'язаним	  з	  
освітою,	  без	  згоди	  батьків,	  запиту	  або	  рішення	  суду.	  

(перевірено	  03/03/16	  DJC)(перекладено	  AS	  3/11/16)	  



	  

	   	  
	  

	  
SAN	  JUAN	  UNIFIED	  SCHOOL	  DISTRICT	  

Pupil	  Personnel	  Services	  
ІНСТРУКЦІЇ	  ВІДНОСНО	  ЗАПОВНЕННЯ	  БЛАНКУ	  

	  
	  
Підтвердження	  помешкання	  
Ця	  форма	  об'єднує	  Підтвердження	  помешкання	  для	  визначення	  McKinney-‐Vento	  статуту	  і	  
Підтвердження	  спільного	  місця	  помешкання	  для	  осіб,	  які	  поділяють	  постійне	  житло.	  Це	  
використовується,	  коли:	  
	  
a.	  Сім'я	  поділяє	  місце	  проживання	  з	  власником	  /	  орендодавцем	  /	  орендарем	  житла	  на	  постійній	  основі.	  
Батьки	  заповнюють	  пункт	  1	  у	  формі,	  а	  власник	  /	  орендодавець	  /	  орендар,	  повинен	  заповнити	  
Підтвердження	  спільного	  місця	  проживання.	  
	  
b.	  Сім'я	  рахується	  без	  постійного	  місця	  помешкання	  (незалежно,	  чи	  мають	  вони	  тимчасове	  спільне	  
житло).	  Батьки	  підписують	  і	  датують	  форму	  в	  пункті	  3	  і	  школа	  повідомляє	  співробітника	  для	  зв'язків	  з	  
бездомними,	  який	  потім	  зустрічається	  з	  батьками	  і	  підтверджує	  їх	  статут.	  Особа,	  з	  якими	  бездомна	  сім'я	  
тимчасово	  розділяє	  місце	  проживання,	  не	  заповнює	  Підтвердження	  спільного	  місця	  проживання,	  
відповідно	  до	  вимог	  Акту	  McKinney-‐Vento.	  
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