
SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 
ໃບຢ ັັ້ງຢືນທ ີ່ ຢ ີ່ (ປບັປງຸໃໝີ່ ເດອືນເມສາ 2014) 

Translation and Interpretation Center Residency Affidavit 

5/2014                                                                                                                                                                                  Lao 

 

ໝວດທ  1- ຂ ັ້ມ  ນກ ີ່ຽວກບັທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສ /SECTION 1- RESIDENCY INFORMATION 

ຂັ້າພະເຈ ັ້າ/ພວກຂັ້າພະເຈ ັ້າ,  ປະຈບຸນັ ພກັອາໄສຢ ີ່ທ ີ່   

ຊືີ່ ພ ີ່ ແມີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງ / Name of Parent (s)/Guardian(s) ທ ີ່ ຢ ີ່ / Address 

  ,   

ລະຫດັໄປສະນ  ເບ ໂທລະສບັ 
 

ໝວດທ  2- ຂ ັ້ມ  ນກ ີ່ຽວກບັລ ກ / SECTION 2- CHILDREN’S INFORMATION 

ຂັ້າພະເຈ ັ້າ/ພວກຂັ້າພະເຈ ັ້າ ຂ ຢ ັ ັ້ງຢືນວີ່າເດັກນັ້ອຍທ ີ່ ລາຍຊືີ່ ດ ັີ່ງລຸີ່ມນ ັ້ພກັອາໄສຕາມທ ີ່ ຢ ີ່ທ ີ່ ໄດັ້ກ ີ່າວມາຂັ້າງເທິງນ ັັ້ນ. 

ຊືີ່ ຂອງລ ກ / NAME (S) OF CHILDREN ວນັເດອືນປ ເກ ດ /  
DATE OF BIRTH 

(ວ/ດ/ປ)/(mm/dd/yy) 

ລະດບັຊ ັັ້ນຮຽນ ໃນປະຈບຸນັ /  
CURRENT GRADE LEVEL 

ເລກບດັປະຈ  າຕ  ວນກັສຶກສາ / 
STUDENT ID NUMBER 

    

    

    

    
 

ໝວດທ  3- ຄ  າຢືນຢນັຂອງເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ ຫ ື ຜ ັ້ເຊ ີ່ າ / SECTION 3- HOMEOWNER OR TENANT VERIFICATION 

ໂດຍໜງັສືສະບບັນ ັ້ ຂັ້າພະເຈ ັ້າ,  , ຂ ຢ ັ ັ້ງຢືນວີ່າຂັ້າພະເຈ ັ້າແມ ີ່ນເຈ ັ້າຂອງ ຫ ື ຜ ັ້ເຊ ີ່ າເຮອືນຫ ງັນ ັ້ 

  ຊຶີ່ ງຕ ັັ້ງຢ ີ່ທ ີ່  

ເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ ຫ ື ຜ ັ້ເຊ ີ່ າ (ຜ ັ້ໃຫັ້ເຊ ີ່ າ) ເຮອືນ / Property Owner or Lessee (Renter) of the residence 

  . ຂັ້າພະເຈ ັ້າ ຂ ປະຕິຍານດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ ັ້ວີ່າ    
ທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ, ລະຫດັໄປສະນ  / Current Address, Zip ຊືີ່  ພ ີ່ ແມີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງ / Name of Parent (s)/Guardian(s) 

ແລະ ເດັກທ ີ່ ໄດັ້ກ ີ່າວມາຂັ້າງເທິງນ ັ້ພກັອາໄສຢ ີ່ທ ີ່ ພກັຖາວອນຕາມທ ີ່ ຢ ີ່ຂ ັ້າງເທິງນ ັ້. 

     
ລາຍເຊັນ ເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ ຫ ື ຜ ັ້ເຊ ີ່ າ / Homeowner or Tenant’s Signature ວນັທ   / Date 

 

ໝວດທ  4- ລາຍເຊັນ ແລະ ເຈ ັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  ານກັງານທະບຽນ- (ກະລນຸາອີ່ານ ຄ ຳໃຫັ້ການທງັໝ  ດ ກີ່ອນຈະລ  ງລາຍເຊັນ.) / 
SECTION 4- SIGNATURE AND NOTARY- (Please read the entire statement before signing.) 
ຂັ້າພະເຈ ັ້າຂ ຮບັຜິດຊອບຕ ີ່ ການແຈ ັ້ງໃຫັ້ໂຮງຮຽນເມອືງຊາບ ຖັ້າມ  ການປີ່ຽນແປງສະຖານະທ ີ່ ໄດັ້ກ ີ່າວມາຕາມຂັ້າງເທິງ. 
 

ຂັ້າພະເຈ ັ້າເຂ ັ້າໃຈວີ່າຄ  າໃຫັ້ການຕີ່າງໆທ ີ່ ໄດັ້ກ ີ່າວໄວັ້ໃນທ ີ່ ນ ັ້ ມ  ຜ  ນບງັຄບັຕາມຂ ັ້ກ  ານ  ດຂອງກ  ດໝາຍອາຍາແຫີ່ງພ ນຊ ວາເນຍກີ່ຽວກບັຄວາມຜິດຖານໃຫັ້ການຕ  ວະ, 

ການປອມແປງຄ  າປະຕິຍານຕ ີ່ ເຈ ັ້າໜັ້າທ ີ່ , ການຫ ອກລວງ, ແລະທກຸໆການກະທ  າຜິດທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂັ້ອງ.  
 

ຂັ້າພະເຈ ັ້າຮບັຮ ັ້ວີ່າຈະຕັ້ອງມ  ການສບືສວນບນັດາເຫດການທ ີ່ ເກ ດຂືັ້ນຕາມທ ີ່ ໄດັ້ໃຫັ້ການ, ແລະຕັ້ອງມ  ການຕດັສິນວີ່າຄ  າໃຫັ້ການຕີ່າງໆທ ີ່ ໄດັ້ກ ີ່າວມາຂັ້າງນ ັັ້ນບ ີ່

ຖກືຕັ້ອງ, ບ ີ່ ວີ່າປະຈບຸນັ ຫ ື ໃນອະນາຄ  ດ, ລ ກຂອງຂັ້າພະເຈ ັ້າຈະຖກືສ  ີ່ງໄປເຂ ັ້າໂຮງຮຽນເພືີ່ ອນບັ້ານໃນທນັທ  ອ ງຕາມທ ີ່ ຢ ີ່ຂອງເຮອືນທ ີ່ ຖກືຕັ້ອງຂອງເຂ າເຈ ັ້າ. 

ນອກຈາກນ ັ້, ໂຮງຮຽນເມອືງຟ ລາເດເຟຍອາດສ  ີ່ງຊືີ່ ຂອງຂັ້າພະເຈ ັ້າໃຫັ້ຫັ້ອງການທະນາຍຄວາມເມອືງຟ ລາເດເຟຍຢີ່າງເປັນທາງການ ເພືີ່ ອດ  າເນ ນການສບືສວນ

ສ  າລບັການກະທ  າຜິດຕີ່າງໆທ ີ່ ກ ີ່ຽວຂັ້ອງ. 
 

ຂັ້າພະເຈ ັ້າໄດັ້ອີ່ານເງ ືີ່ອນໄຂຕີ່າງໆຂອງໃບຢັັ້ງຢືນສະບບັນ ັ້ແລັ້ວ, ແລະ ຂັ້າພະເຈ ັ້າ ຂ ຢືນຢນັວີ່າຄ  າໃຫັ້ການຕີ່າງໆທ ີ່ ໄດັ້ກ ີ່າວໄວັ້ໃນທ ີ່ ນ ັ້ແມ ີ່ນຖກືຕັ້ອງ ແລະ ເປັນຈງິ

ອ ງຕາມຄວາມຮ ັ້ສີ່ວນບກຸຄ  ນຂອງຂັ້າພະເຈ ັ້າ. ຂັ້າພະເຈ ັ້າເຂ ັ້າໃຈວີ່າຖັ້າຄ  າໃຫັ້ການໃບຢັັ້ງຢືນທ ີ່ ຢ ີ່ສະບບັນ ັ້ເປັນຄ  າໃຫັ້ການທ ີ່ ຜິດ, ທາງເມອືງອາດຈະດ  າເນ ນຄະດ ກບັ

ຂັ້າພະເຈ ັ້າບ ີ່ ວີ່າທາງແພີ່ງ ແລະ/ຫ ື ທາງອາຍາ. 
 

 
 

   
 

 
ລາຍເຊັນພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງທ ີ່ ຖກືຕັ້ອງຕາມກ  ດໝາຍ /  

Signature Parent/Legal Guardian 
ວນັທ   / Date ລາຍເຊັນພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງທ ີ່ ຖກືຕັ້ອງຕາມກ  ດໝາຍ /  

Signature Parent/Legal Guardian 

ວນັທ   / Date 

ສ  າລບັເຈ ັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  ານກັງານທະບຽນ ເທ ີ່ ານ ັັ້ນ / NOTARY ONLY 

 

 

   

     
    

 

Subscribed and sworn to before me on this _________ day of __________, 20____ 



SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 
ໃບຢ ັັ້ງຢືນທ ີ່ ຢ ີ່ (ປບັປງຸໃໝີ່ ເດອືນເມສາ 2014) 

Translation and Interpretation Center Residency Affidavit 

5/2014                                                                                                                                                                                  Lao 

 
ຄ  າແນະນ  າ: 

ໝວດທ  1- ຂ ັ້ມ  ນກີ່ຽວກບັທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສ 

ກະລນຸາໃສີ່ຊືີ່ ຂອງພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງ, ທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ, ລະຫດັໄປສະນ , ແລະ ເບ ໂທລະສບັຂອງບີ່ອນຢ ີ່ທ ີ່ ພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງ ແລະ ລ ກພກັອາໄສຢ ີ່ໃນປະຈບຸນັ. 

 

ໝວດທ  2- ຂ ັ້ມ  ນກີ່ຽວກບັລ ກ 

ກະລນຸາໃສີ່ຊືີ່ , ວນັເດອືນປ ເກ ດ, ລະດບັຊ ັັ້ນຮຽນປະຈບຸນັ, ແລະເລກບດັປະຈ  າຕ  ວຂອງນກັສກຶສາທກຸໆໄວຮຽນ ທ ີ່ ພກັອາໄສຢ ີ່ໃນທ ີ່ ພກັປະຈບຸນັ.   

 

ໝວດທ  3- ຄ  າຢືນຢນັຂອງເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ ຫ ື ຜ ັ້ເຊ ີ່ າ 

ໝວດນ ັ້ໃຫັ້ຕືີ່ ມໃສີ່ໂດຍເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ ຫ ື ຜ ັ້ເຊ ີ່ າເຮອືນ. ກະລນຸາໃສີ່ຊືີ່ ເຕັມຂອງເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ ຫ ືຜ  ັ້ເຊ ີ່ າ; ທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ ແລະ ລະຫດັໄປສະນ ; ຊືີ່ ພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງ.  

ໃຫັ້ເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ ຫ ືຜ  ັ້ເຊ ີ່ າລ  ງລາຍເຊັນ ແລະ ວນັທ ໃສີ່ໃນໝວດນ ັ້. 

  

ໝວດທ  4- ລາຍເຊັນ ແລະ ເຈ ັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  ານກັງານທະບຽນ  

ກະລນຸາອີ່ານຄ  າໃຫັ້ການທງັໝ  ດ ກີ່ອນຈະລ  ງລາຍເຊັນ. ໃຫັ້ພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງ ລ  ງລາຍເຊັນ ແລະ ວນັທ ໃສີ່ໃນໝວດນ ັ້. 

 

ຂ ັັ້ນຕອນການປະກອບແບບຟອມໃບຢັັ້ງຢືນ 

1. ໃຫັ້ເອ າແບບຟອມທ ີ່ ຂຽນ ແລະ ໄດັ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກເຈ ັ້າໜັ້າທ ີ່ ສ  ານກັງານທະບຽນແລັ້ວ ສ  ີ່ງໄປໃຫັ້ພ ີ່ ແມ ີ່ທ ີ່ ໂຮງຮຽນເມອືງຟ ລາເດເຟຍ ແລະ ສ ນ

ຊບັພະຍາກອນຄອບຄ  ວ (ຈ  ີ່ງເບິີ່ ງຕາມລຸີ່ມນ ັ້).   

 

2. ສ  າລບັເຫດຜ  ນດັ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕີ່າງໆ, ຕັ້ອງຂ ເອກະສານປະກອບດ ັີ່ງຕ ີ່ ໄປນ ັ້.   

ກ. ບດັປະຈ  າຕ  ວຂອງພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງທ ີ່ ຖກືຕັ້ອງຕາມກ  ດໝາຍ 

ຂ. ຫ ກັຖານເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ/ຜ ັ້ເຊ ີ່ າ ສ  າລບັບດັປະຈ  າຕ  ວ, ເອກະສານທ ີ່ ເປັນທ ີ່ ຍອມຮບັ ລວມມ : 

 ໃບຂບັຂ ີ່ ປະຈບຸນັ/ໃບອະນຍຸາດທ ີ່ ບ ີ່ ແມ ີ່ນຜ ັ້ຂບັຂ ີ່ .  

 ຮ ບຖີ່າຍບດັປະຈ  າຕ  ວທ ີ່ ຍງັໃຊັ້ໄດັ້ອອກໃຫັ້ໂດຍເທດສະບານ, ລດັ ຫ ື ສະຫະພນັທະລດັ. 

 ໜງັສເືດ ນທາງ 

 

3. ເຈ ັ້າຂອງເຮອືນ/ຜ ັ້ເຊ ີ່ າ ຕັ້ອງ ມ  ເອກະສານຫ ກັຖານກີ່ຽວການພກັອາໄສ 2 ສະບບັ ທ ີ່ ອອກຊືີ່  ແລະ ທ ີ່ ຢ ີ່ຂອງຕ  ນ. 

ເອກະສານເປັນທ ີ່ ຍອມຮບັ ລວມມ :   
 ໃບຢັັ້ງຢືນການປີ່ຽນຊືີ່   

 ໃບຢັັ້ງຢືນການຊ  າລະການຈ  ດຈ  ານອງ  

 ໃບບິນອາກອນຊບັສນິຫ ັ້າສດຸ  

 ໃບບິນກີ່ຽວກບັສິີ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ (ແກສ໊, ໄຟຟັ້າ, ນ  ັ້າ, ໂທລະພາບຜີ່ານສາຍເຄເບິນ, 

ໂທລະສບັ) 

 ສນັຍາເຊ ີ່ າຕ  ັ້ນສະບບັທ ີ່ ມ  ລາຍຊືີ່ ຂອງພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງທ ີ່ ຖກືຕັ້ອງຕາມກ  ດ ໝາຍ ແລະ ເຊັນໂດຍ

ທງັສອງຝີ່າຍ. (ຕັ້ອງການສະບບັພິມເປັນຫ ກັ ແຕີ່ສນັຍາເຊ ີ່ າທ ີ່ ຂຽນດັ້ວຍມກື ີ່ໃຊັ້ໄດັ້ ຊຶີ່ ງຕັ້ອງມ ຫ ກັ

ຖານເພ ີ່ ມເຕ ມກ ີ່ຽວກບັທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສ.)  

 ໃບບິນອາກອນລາຍໄດັ້ພາຍໃນ IRS ຫ ື ໃບບິນຄີ່າຈ ັ້າງ ແລະ ອາກອນອືີ່ ນໆ ຕ  ວຢີ່າງ W2, 

1040, 1099 

 ບດັຈ  ດທະບຽນລ  ງຄະແນນສຽງ ທ ີ່ ສະແດງທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ 

 ປືັ້ມການຈ ີ່າຍຂອງຜ ັ້ຈ ັ້າງານປະຈບຸນັ ທ ີ່ ສະແດງທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ  

 ໜງັສຫື ັ້າສດຸຈາກອ  ງການຈດັຕ ັັ້ງຂອງລດັ ທ ີ່ ມ  ລາຍຊືີ່ ຂອງພ ີ່ ແມ ີ່/ຜ ັ້ປ  ກຄອງ ແລະ ທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ 

(ຕ  ວຢີ່າງ: ອ  ງການປະກນັສ  ງຄ  ມ, ອ  ງການຊີ່ວຍເຫ ືອສາທາລະນະ, ອ  ງການ IRS, ແລະ ອືີ່ ນໆ. 
 

 ໃບຂບັຂ ີ່ ປະຈບຸນັຂອງ PA/ໃບອະນຍຸາດຜ ັ້ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດັ້ຂບັຂ ີ່  ທ ີ່ ມ  ຊືີ່ ຢ ີ່
ໃນທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັຂອງທີ່ານ  

 ໃບທະບຽນລ  ດປະຈບຸນັ ຫ ື ປະກນັໄພລ  ດ 

 ໜງັສຢື ັັ້ງຢືນທ ີ່ ຢ ີ່ ຫ ື ບີ່ອນພກັອາໄສ ກ ີ່ເປັນທ ີ່ ຍອມຮບັໄດັ້ສ  າລບັ

ນກັສກຶສາທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ທ ີ່ ພກັ  

 ໜງັສກືານດ ແລຈາກພ ີ່ ລັ້ຽງ/ແມ ີ່ລັ້ຽງ ແລະ ໜງັສຈືາກກະຊວງ

ຄວາມໝັັ້ນຄ  ງ DHS ກ ີ່ເປັນທ ີ່ ຍອມຮບັສ  າລບັການຂືັ້ນທະບຽນ 

ເມືີ່ອນກັສກຶສາພວມຢ ີ່ໃນການດ ແລຂອງພ ີ່ ລັ້ຽງ/ແມ ີ່ລັ້ຽງ/ອ  ງການ

ດ ແລເດັກນັ້ອຍ.  

 ໃບບິນບດັເຄ ດດິປະຈບຸນັ  

 ບດັຢ ັັ້ງຢືນປີ່ຽນທ ີ່ ຢ ີ່ ທ ີ່ ມ  ຊືີ່ ໃນທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັຂອງທີ່ານ 

 ເອກະສານທະນະຄານຫ ັ້າສດຸ ທ ີ່ ມ  ທ ີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ 

ສ ນຊບັພະຍາກອນພ ີ່ ແມ ີ່ 

ເຄອືຂີ່າຍຮຽນຮ ັ້ 1 

South Philadelphia High School 
2101 South Broad Street 
Philadelphia, PA 19148 

ເບ ໂທ: (215) 952-6300 

ເຄອືຂີ່າຍຮຽນຮ ັ້ 2 

McMichael School (ground floor, rear) 
3543 Fairmount Ave. 
Philadelphia, PA 19104 

ເບ ໂທ: (215) 823-5530  

ເບ ໂທລະສານ: (215) 823-5535  

 

ເຄອືຂີ່າຍຮຽນຮ ັ້ 3 

School District Administration Building 
440 N. Broad Street, 1st fl.  
Philadelphia, PA 19130 

ເບ ໂທ: (215) 400-4180 

ເບ ໂທລະສານ: (215) 400-4183  

 

ເຄອືຂີ່າຍຮຽນຮ ັ້ 4 

Alt Ed Center West 
4300 Westminster Ave 
Philadelphia, PA 19104 

ເບ ໂທ: 267-292-6600 

 

ເຄອືຂີ່າຍຮຽນຮ ັ້ 5 

2603 N. 5th Street  
Philadelphia, PA 19133 

ເບ ໂທ: (215) 291-5696 

ເບ ໂທລະສານ: (215) 291-6040 

 

ເຄອືຂີ່າຍຮຽນຮ ັ້ 6 

1100 E. Mt. Pleasant Ave. Philadelphia, 
PA 19150 

ເບ ໂທ: (215) 248-6684 

ເບ ໂທລະສານ: (215) 248-6687 

 

ເຄອືຂີ່າຍຮຽນຮ ັ້ 7 

Grover Washington Middle School 
201 E. Olney Ave. 
Philadelphia, PA 19120 

ເບ ໂທ: (215) 456-0433 

ເບ ໂທລະສານ: (215) 456-0434 

 

ເຄອືຂີ່າຍຮຽນຮ ັ້ 8 

4101 Chalfont Drive  
Philadelphia, PA 19154 

ເບ ໂທ: (215) 281-5903 

ເບ ໂທລະສານ: (215) 281-

2645  

 


