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SEKSIONI 1 – INFORMACION MBI VENDBANIMIN /SECTION 1- RESIDENCY INFORMATION 

 
Unë/Ne, __________________________________Aktualisht banoj/më në  _____________________________________________, 
                Emri i Prindit/Kujdestarit/Name of Parent (s)/Guar                                                          Adresa/Address 
  
_______________, __________________________.   
  Kodi Postar                 Numri i Telefonit 
 

SEKSIONI 2 – INFORMACION MBI FËMIJEN/ SECTION 2- CHILDREN’S INFORMATION 
Unë/Ne deklarojmë se fëmijët e listuar më poshtë banojnë në adresën e mësipërme. 

 
EMRI I FEMIJES/NAME (S) OF CHILDREN 

DATELINDJA/DATE 
OF BIRTH 

(mm/dd/yy) 

KLASA 
AKTUALE/CURRENT 

GRADE LEVEL 

NUMRI I ID SE 
NXENESIT/STUDENT 

ID NUMBER 

    

    

    

    

    

 

SEKSIONI 3 – INFORMACION MBI PRONËSINË OSE QIRANË E SHTËPISË/ SECTION 3- HOMEOWNER OR TENNANT 
VERIFICATION 
 
I, ______________________________________________________, deklaroj se jam pronari ligjor, ose qiramarrësi i banesës 
     Pronari ose qiramarrësi i Banesës/Property Owner or Lessee (Renter) of the residence 
 
në adresën___________________________________________. Unë _____________________________________ deklaroj se  
                       Adresa/Kodi Postar/Current Address, Zip                 Emri i Prindit/Kujdestrit Name of Parent (s)/Guardian(s)         
edhe fëmija(ët) si më sipër  jeton në adresën e mësipërme.   
 
_____________________________________________                                                           _______________________                                                                 
Firma e Pronarit, ose e Qiramarrësit/Homeowner or Tennant’s Signature           Data/Date 
 

SEKSIONI 4- FIRMA DHE NOTERIA/SIGNATURE AND NOTARY- (Ju lutemi lexoni të gjithë materialin përpara se të 
firmosni/Please read the entire statement before signing.) 
Unë marr përsipër përgjegjësinë për njoftimin e Drejtorisë Arsimore, në rast se rrethanat e përshkruara më lart do të ndryshojnë. 
 
Unë e kuptoj se deklarimet e mësipërme janë subjekt i Kodit Penal të Pesilvanisë për dëshmi të  rreme,  janë të dënueshme sipas 

ligjeve për mashtrim dhe shkelje të ndryshme të ligjit. 
 
Unë e kuptoj se deklarimet e mësipërme mund të verifikohen dhe në rast se këto deklarime nuk janë të vërteta, tani ose në të 
ardhmen, fëmija(ët) im, do të largohet nga shkolla dhe do të regjistrohet në shkollën e lagjes, sipas adresës së verifikuar të 
vendbanimit. Në vazhdim, Drejtoria Arsimore e Filadelfias mundet që të dërgojë emrin tim në Zyrën e Prokurorit të Filadelfias për 
shqyrtimin e shkeljeve ligjore. 
 
Unë e kam lexuar përmbajtjen e këtij materiali dhe , sipas njohurive të mia personale, vërtetoj se ai është i saktë dhe i vërtetë. Unë e 
kuptoj së në rast se ky deklarim është i rremë, Drejtoria Arsimore mund të ndjekë të gjitha rrugët ligjore. 
 
_______________________________                             ________       ______________________________                           __________          
Firma e Prindit/Kujdestarit/Signature/Parent/Legal Guardian     Data/Date          Firma e Prindit/Kujdestarit/Signature Parent/Legal Guardian        Data/Date        
     PËR NOTERIN/NOTARY ONLY 
 
Subscribed and sworn to before me on this _________ day of ________________, 20____ 
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UDHËZIME 
 
SEKSIONI 1- INFORMACIONI PËR VENDBANIMIN 
Ju lutemi plotësoni emrin e prindit/kujdestarit, adresën, kodin postar dhe numrin e telefonit ku jetojnë aktualisht prindërit/kujdestarët e 
fëmijës(ve). 
 
SEKSIONI 2- INFORMACIONI PËR FEMIJËT 
Ju lutemi plotësoni emrin e fëmijës, datën e lindjes, klasën dhe numrin e identifikimit të nxënësit, për të gjithë fëmijët e  moshës shkollore , që 
jetojnë në këtë banesë.   
 
SEKSIONI 3- INFORMACIONI PËR PRONËSINË OSE QIRAMARRJEN 
Ky seksion duhet të plotësohet nga pronari, ose qiramarrësi i banesës.  Ju lutemi plotësoni emrin e  plotë të pronarit ose qiramarrësit, adresën dhe 
kodin postar të banesës; emrat e prindërve/kujdestarëve. Pronari ose qiramarrësi e firmos këtë seksion me datën aktuale. 
  
SEKSIONI 4- FIRMA DHE NOTERIZIMI  
Ju lutemi e lexoni të gjithë materialin përpara se të firmosni.  Prindi/kujdestari e firmos këtë seksion me datën aktuale. 
 
PROҪEDURA PËR DESHMINË E BANESËS 
 

 Merreni formularin e plotësuar dhe të noterizuar në Qendrat lokale të Prindit dhe Familjes ( Ju lutemi shikoni më poshtë)   

 Për shkaqe verifikimi dhe përgjegjësie do të kërkohen dokumentat e mëposhtëme.   
a. Kartë Identifikimi e Prindit/Kujdestarit Ligjor 
b. Dokumentat për Identifikimin  e Pronarit/Qiramarrësit përfshijnës: 

 Patentë/ Liçensë tjetër me fotografi 

 Kartë Identiteti e lëshuar nga Federali, Shteti, Bashkia, ose punëdhënësi 

 Pasaportë 

 Pronari/Qiramarrësi duhet  të paraqesë dy (2) prova të vendbanimit, me emrin e tij në adresë. 
Dokumentat e vlefshme përfshijnë:   

 

 Tapija e Shtëpisë 

 Dokumentat e bankës për borxhin (Mortgage)  

 Taksa e tokës  

 Faturat aktuale të (gazit, elektrikut, ujit, telefonit, kabllit) 

 Kontrata origjinale e qerasë me emrin(at) e prindit/kujdestarit 
dhe e firmosur nga të gjitha palët.  (Preferohet e shtypur, por 
pranohet edhe me dorëshkrim, bashkë me një provë tjetër të 
vendbanimit.)  

 Deklarata e IRS, ose deklaratë tjetër e taksave dhe e pagesave 
p.sh, W2, 1040, 1099 

 Karta e Regjistrimit për Votim me adresën aktuale 

 Ҫeku i pagesës me adresën aktuale  
 
 

 Letër nga agjensi shtetërore me emrat dhe adresën 
aktuale të prindit/kujdestarit (p.sh . Social Security, 
Public Assistance, IRS, etj. 

 Patentë/ Liçensë  e PA me adresën   
aktuale 

 Regjistrimi ose siguracioni i makinës  

 Letër nga vendstrehimi për nxënësit pa banesë  

 Letër nga shtëpia e fëmijës dhe DHS, kur nxënësi është 
në kujdes të tyre.  

 Fatura aktuale e kredit kartës  

 Karta e ndryshimit të vendbanimit me adresën aktuale 

 Dokument i bankës me adresën aktuale 

QENDRAT PER PRINDIN 
 
 

Rrjeti Mësimor 1 
South Philadelphia High School 
2101 South Broad Street 
Philadelphia, PA 19148 
Phone:   (215) 952-6300 

Rrjeti Mësimor 2 
McMichael School (ground floor, 
rear) 
3543 Fairmount Ave. 
Philadelphia, PA 19104 
Phone: (215) 823-5530  
Fax: (215) 823-5535  
 

Rrjeti Mësimor 3 
School District Administration Building 
440 N. Broad Street, 1

st
 fl. 

Philadelphia, PA 19130 
Phone: (215) 400-4180 
Fax: (215) 400-4183  
 

Rrjeti Mësimor 4 
Alt Ed Center West 
4300 Westminster Ave 
Philadelphia, PA 19104 
Phone: 267-292-6600 
 

Rrjeti Mësimor 5 
2603 N. 5th Street  
Philadelphia, PA 19133 
Phone: (215) 291-5696 
Fax: (215) 291-6040 
 
 

Rrjeti Mësimor 6 
1100 E. Mt. Pleasant Ave. 
Philadelphia, PA 19150 
Phone: (215) 248-6684 
Fax: (215) 248-6687 
 

Rrjeti Mësimor 7 
Grover Washington Middle School 
201 E. Olney Ave. 
Philadelphia, PA 19120 
Phone:  (215) 456-0433 
Fax: (215) 456-0434 

Rrjeti Mësimor 8 
4101 Chalfont Drive  
Philadelphia, PA 19154 
Phone: (215) 281-5903 
Fax: (215) 281-2645  

 


