SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
ັ້ ນທີ່ ຢີ່ (ປັບປຸງໃໝີ່ ເດືອນເມສາ 2014)
ໃບຢັງຢື
ັ້ ນກຽີ່ ວກ ັບທີ່ ຢອ
ໝວດທ 1- ຂມ
ີ່ າໄສ /SECTION 1- RESIDENCY INFORMATION
ຂາັ້ ພະເຈາັ້ /ພວກຂາັ້ ພະເຈາັ້ ,

ຊືີ່ ພີ່ ແມ/ີ່ ຜັ້ປກຄອງ / Name of Parent (s)/Guardian(s)

ປະຈຸບ ັນ ພ ັກອາໄສຢທ
ີ່ ີ່

,

ລະຫັດໄປສະນ

ທີ່ ຢີ່ / Address
ເບໂທລະສ ັບ

ັ້ ນກຽີ່ ວກ ັບລກ / SECTION 2- CHILDREN’S INFORMATION
ໝວດທ 2- ຂມ

ັ້ ນວາີ່ ເດັກນອ
ີ່ ັ ລຸມ
ັ້ ກ
ຂາັ້ ພະເຈາັ້ /ພວກຂາັ້ ພະເຈາັ້ ຂຢັງຢື
ັ ອາໄສຕາມທີ່ ຢທ
ັ ັ້
ັ້ ຍທີ່ ລາຍຊືີ່ ດງ
ີ່ ນພ
ີ່ ີ່ ໄດກ
ັ້ າີ່ ວມາຂາັ້ ງເທິງນນ.
ຊືີ່ ຂອງລກ / NAME (S) OF CHILDREN

ວ ັນເດືອນປເກດ /
DATE OF BIRTH
(ວ/ດ/ປ)/(mm/dd/yy)

ລະດ ັບຊນຮຽນ
ໃນປະຈຸບ ັນ /
ັ ັ້
CURRENT GRADE LEVEL

ເລກບ ັດປະຈາຕວນ ັກສຶກສາ /
STUDENT ID NUMBER

ໝວດທ 3- ຄາຢືນຢັນຂອງເຈາັ້ ຂອງເຮືອນ ຫື ຜເັ້ ຊີ່ າ / SECTION 3- HOMEOWNER OR TENANT VERIFICATION
ໂດຍໜ ັງສືສະບ ັບນ ັ້ ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ,

ັ້ ນວາີ່ ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ແມນເຈ
, ຂຢັງຢື
ີ່ າັ້ ຂອງ ຫື ຜເັ້ ຊີ່ າເຮືອນຫ ັງນ ັ້

ເຈາັ້ ຂອງເຮືອນ ຫື ຜັ້ເຊີ່ າ (ຜັ້ໃຫັ້ເຊີ່ າ) ເຮືອນ / Property Owner or Lessee (Renter) of the residence
ທີ່ ຢີ່ ປະຈຸບ ັນ, ລະຫັດໄປສະນ / Current Address, Zip

ຊຶີ່ ງຕງຢ
ັັ້ ທ
ີ່ ີ່

ັ້ າີ່
. ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ຂປະຕິຍານດງີ່ ັ ຕີ່ ໄປນວ

ຊືີ່ ພີ່ ແມ/ີ່ ຜັ້ປກຄອງ / Name of Parent (s)/Guardian(s)

ັ້ ກ
ແລະ ເດັກທີ່ ໄດກ
ັ ອາໄສຢທ
ັ້ າີ່ ວມາຂາັ້ ງເທິງນພ
ີ່ ີ່ ພ ັກຖາວອນຕາມທີ່ ຢຂ
ີ່ າັ້ ງເທິງນ.ັ້
ລາຍເຊັ ນ ເຈາັ້ ຂອງເຮືອນ ຫື ຜັ້ເຊີ່ າ / Homeowner or Tenant’s Signature

ວ ັນທ / Date

ໝວດທ 4- ລາຍເຊັ ນ ແລະ ເຈາັ້ ໜາັ້ ທີ່ ສານ ັກງານທະບຽນ- (ກະລຸນາອາີ່ ນ ຄຳໃຫກ
ັ້ ານທັງໝດ ກອ
ີ່ ນຈະລງລາຍເຊັ ນ.) /
SECTION 4- SIGNATURE AND NOTARY- (Please read the entire statement before signing.)
ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ຂຮ ັບຜິດຊອບຕີ່ ການແຈງໃຫ
ໂ
ັ້
ັ້ ຮງຮຽນເມືອງຊາບ ຖາັ້ ມການປີ່ຽນແປງສະຖານະທີ່ ໄດກ
ັ້ າີ່ ວມາຕາມຂາັ້ ງເທິງ.

ັ້ ານດຂອງກດໝາຍອາຍາແຫງີ່ ພນຊວາເນຍກຽີ່ ວກ ັບຄວາມຜິດຖານໃຫກ
ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ເຂັ້າໃຈວາີ່ ຄາໃຫກ
ັ້ ານຕາີ່ ງໆທີ່ ໄດກ
ັ້ າີ່ ວໄວໃັ້ ນທີ່ ນ ັ້ ມຜນບ ັງຄ ັບຕາມຂກ
ັ້ ານຕວະ,
ການປອມແປງຄາປະຕິຍານຕີ່ ເຈາັ້ ໜາັ້ ທີ່ , ການຫອກລວງ, ແລະທຸກໆການກະທາຜິດທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ງ.
ັ້
ັ້ ຕາມທີ່ ໄດໃັ້ ຫກ
ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ຮ ັບຮວ
ັ ັ້ ີ່
ັ້ າີ່ ຈະຕອ
ັ້ ງມການສືບສວນບ ັນດາເຫດການທີ່ ເກດຂືນ
ັ້ ານ, ແລະຕອ
ັ້ ງມການຕ ັດສິນວາີ່ ຄາໃຫກ
ັ້ ານຕາີ່ ງໆທີ່ ໄດກ
ັ້ າີ່ ວມາຂາັ້ ງນນບ
ີ່
ັ້
ີ່
ັ້
ີ່
ີ່
ຖືກຕອ
ັ້ ງ, ບວາີ່ ປະຈຸບ ັນ ຫື ໃນອະນາຄດ, ລກຂອງຂາັ້ ພະເຈາຈະຖືກສງໄປເຂາໂຮງຮຽນເພືີ່ ອນບາັ້ ນໃນທ ັນທ ອງຕາມທຢຂ
ີ່ ອງເຮືອນທຖືກຕອ
ັ້ ງຂອງເຂາເຈາັ້ .
ນອກຈາກນ,ັ້ ໂຮງຮຽນເມືອງຟລາເດເຟຍອາດສີ່ງຊືີ່ ຂອງຂາັ້ ພະເຈາັ້ ໃຫຫ
ັ້ ອ
ັ້ ງການທະນາຍຄວາມເມືອງຟລາເດເຟຍຢາີ່ ງເປັນທາງການ ເພືີ່ ອດາເນນການສືບສວນ
ສາລ ັບການກະທາຜິດຕາີ່ ງໆທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ັ້ ງ.
ັ້ ນສະບ ັບນແ
ັ້ ລວ
ັ້ ມນຖື
ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ໄດອ
ັ້ າີ່ ນເງືີ່ ອນໄຂຕາີ່ ງໆຂອງໃບຢັງຢື
ັ້ , ແລະ ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ຂຢືນຢັນວາີ່ ຄາໃຫກ
ັ້ ານຕາີ່ ງໆທີ່ ໄດກ
ັ້ າີ່ ວໄວໃັ້ ນທີ່ ນແ
ີ່ ກຕອ
ັ້ ງ ແລະ ເປັນຈິງ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້
ີ່
ັ້
ີ່
ອງຕາມຄວາມຮສ
ວ
ນບຸ
ກ
ຄ
ນຂອງຂ
າ
ພະເຈ
າ
.
ຂ
າ
ພະເຈ
າ
ເຂ
າ
ໃຈວ
າ
ຖ
າ
ຄ
າໃຫ
ກ
ານໃບຢັ
ງຢື
ນ
ທ
ຢ
ສ
ະບ
ເ
ປັ
ນ
ຄ
າໃຫ
ກ
ານທ
ຜິ
ດ
,
ທາງເມື
ອ
ງອາດຈະດ
າເນນຄະດກ ັບ
ັບນ
ັ້ ີ່
ັ້
ັ້
ີ່ ັ້
ັ້
ີ່
ັ້
ຂາັ້ ພະເຈາັ້ ບີ່ ວາີ່ ທາງແພງີ່ ແລະ/ຫື ທາງອາຍາ.
ລາຍເຊັ ນພີ່ ແມ/ຜ
ີ່ ປ
ັ້ ກຄອງທີ່ ຖືກຕອ
ັ້ ງຕາມກດໝາຍ /

Signature Parent/Legal Guardian

ວ ັນທ / Date

ສາລບ
ັ ເຈາັ້ ໜາັ້ ທີ່ ສານ ັກງານທະບຽນ ເທີ່ ານນ
ັ ັ້ / NOTARY ONLY

ລາຍເຊັ ນພີ່ ແມ/ຜ
ີ່ ປ
ັ້ ກຄອງທີ່ ຖືກຕອ
ັ້ ງຕາມກດໝາຍ /

ວ ັນທ / Date

Signature Parent/Legal Guardian

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

Translation and Interpretation Center
5/2014

Residency Affidavit
Lao

SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
ັ້ ນທີ່ ຢີ່ (ປັບປຸງໃໝີ່ ເດືອນເມສາ 2014)
ໃບຢັງຢື
ຄາແນະນາ:
ັ້ ນກຽີ່ ວກ ັບທີ່ ຢອ
ໝວດທ 1- ຂມ
ີ່ າໄສ
ີ່ ແມ/ຜ
ກະລຸນາໃສຊ
ື
ັ ໄປສະນ, ແລະ ເບໂທລະສ ັບຂອງບອ
ີ່ ີ່ ຂອງພ
ີ່ ປ
ັ້ ກຄອງ, ທີ່ ຢປ
ີ່ ະຈຸບ ັນ, ລະຫດ
ີ່ ນຢທ
ີ່ ີ່ ພີ່ ແມ/ຜ
ີ່ ປ
ັ້ ກຄອງ ແລະ ລກພ ັກອາໄສຢໃີ່ ນປະຈຸບ ັນ.
ັ້ ນກຽີ່ ວກ ັບລກ
ໝວດທ 2- ຂມ
ກະລຸນາໃສຊ
ບ ັນ, ແລະເລກບ ັດປະຈາຕວຂອງນ ັກສຶກສາທຸກໆໄວຮຽນ ທີ່ ພ ັກອາໄສຢໃີ່ ນທີ່ ພກ
ັ ັ້
ັ ປະຈຸບ ັນ.
ີ່ ີ່ ື, ວ ັນເດືອນປເກດ, ລະດ ັບຊນຮຽນປະຈຸ
ໝວດທ 3- ຄາຢືນຢັນຂອງເຈາັ້ ຂອງເຮືອນ ຫື ຜເັ້ ຊີ່ າ
ໝວດນໃັ້ ຫຕ
ໂີ່ ດຍເຈາັ້ ຂອງເຮືອນ ຫື ຜເັ້ ຊີ່ າເຮືອນ. ກະລຸນາໃສຊ
ື
ື ມຂອງເຈາັ້ ຂອງເຮືອນ ຫືຜເັ້ ຊີ່ າ; ທີ່ ຢີ່ປະຈຸບ ັນ ແລະ ລະຫດ
ັ ໄປສະນ; ຊືີ່ ພີ່ ແມ/ຜ
ັ້ ີ່ ມໃສ
ີ່ ີ່ ເຕັ
ີ່ ປ
ັ້ ກຄອງ.
ໃຫເັ້ ຈາັ້ ຂອງເຮືອນ ຫືຜເັ້ ຊີ່ າລງລາຍເຊັ ນ ແລະ ວ ັນທໃສໃີ່ ນໝວດນ.ັ້
ໝວດທ 4- ລາຍເຊັ ນ ແລະ ເຈາັ້ ໜາັ້ ທີ່ ສານ ັກງານທະບຽນ
ກະລຸນາອາີ່ ນຄາໃຫກ
ັ້ ານທງັ ໝດ ກອ
ີ່ ນຈະລງລາຍເຊັ ນ. ໃຫພ
ັ້ ີ່ ແມ/ຜ
ີ່ ປ
ັ້ ກຄອງ ລງລາຍເຊັ ນ ແລະ ວ ັນທໃສໃີ່ ນໝວດນ.ັ້
ັ້ ນ
ຂນຕອນການປະກອບແບບຟອມໃບຢັ
ງຢື
ັ ັ້
1. ໃຫເັ້ ອາແບບຟອມທີ່ ຂຽນ ແລະ ໄດຮ
ັ້ ັບການຮ ັບຮອງຈາກເຈາັ້ ໜາັ້ ທີ່ ສານ ັກງານທະບຽນແລວ
ັ້ ສີ່ງໄປໃຫພ
ັ້ ີ່ ແມທ
ີ່ ີ່ ໂຮງຮຽນເມືອງຟລາເດເຟຍ ແລະ ສນ
ັ້
ຊ ັບພະຍາກອນຄອບຄວ (ຈງີ່ ເບິີ່ ງຕາມລຸມ
ນ
)
.
ີ່












2.

ສາລ ັບເຫດຜນດາັ້ ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕາີ່ ງໆ, ຕອ
ັ້ ງຂເອກະສານປະກອບດງີ່ ັ ຕີ່ ໄປນ.ັ້
ີ່
ກ. ບ ັດປະຈາຕວຂອງພີ່ ແມ/ຜ
ປ
ກຄອງທ
ຖື
ກ
ຕ
ອ
ງຕາມກ
ດໝາຍ
ີ່ ັ້
ັ້
ຂ. ຫ ັກຖານເຈາັ້ ຂອງເຮືອນ/ຜເັ້ ຊີ່ າ ສາລ ັບບ ັດປະຈາຕວ, ເອກະສານທີ່ ເປັນທີ່ ຍອມຮ ັບ ລວມມ:

ໃບຂ ັບຂີ່ ປະຈຸບ ັນ/ໃບອະນຸຍາດທີ່ ບີ່ ແມນຜ
ີ່ ຂ
ັ້ ັບຂີ່ .

ຮບຖາີ່ ຍບ ັດປະຈາຕວທີ່ ຍ ັງໃຊໄັ້ ດອ
ັ້ ອກໃຫໂ
ັ້ ດຍເທດສະບານ, ລ ັດ ຫື ສະຫະພ ັນທະລ ັດ.

ໜ ັງສືເດນທາງ

3.

ເຈາັ້ ຂອງເຮືອນ/ຜເັ້ ຊີ່ າ ຕອ
ັ້ ງ ມເອກະສານຫ ັກຖານກຽີ່ ວການພ ັກອາໄສ 2 ສະບ ັບ ທີ່ ອອກຊືີ່ ແລະ ທີ່ ຢຂ
ີ່ ອງຕນ.
ເອກະສານເປັນທີ່ ຍອມຮ ັບ ລວມມ:

ັ້ ນການປີ່ຽນຊືີ່
ໃບຢັງຢື
ັ້ ນການຊາລະການຈດຈານອງ
ໃບຢັງຢື
ໃບບິນອາກອນຊ ັບສິນຫາັ້ ສຸດ
ັ້ ໂທລະພາບຜາີ່ ນສາຍເຄເບິນ,
ໃບບິນກຽີ່ ວກ ັບສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ (ແກສ
໊ , ໄຟຟາັ້ , ນາ,
ໂທລະສ ັບ)
ສ ັນຍາເຊີ່ າຕ ັ້ນສະບ ັບທີ່ ມລາຍຊືີ່ ຂອງພີ່ ແມ/ຜ
ີ່ ປ
ັ້ ກຄອງທີ່ ຖືກຕອ
ັ້ ງຕາມກດ ໝາຍ ແລະ ເຊັ ນໂດຍ
ທັງສອງຝາີ່ ຍ. (ຕອ
ັ້ ງການສະບ ັບພິມເປັນຫ ັກ ແຕສ
ີ່ ັນຍາເຊີ່ າທີ່ ຂຽນດວ
ັ້ ຍມືກີ່ ໃຊໄັ້ ດ ັ້ ຊຶີ່ ງຕອ
ັ້ ງມຫ ັກ
ຖານເພີ່ ມເຕມກຽວກ
ັບທີ່ ຢອ
ີ່
ີ່ າໄສ.)
ໃບບິນອາກອນລາຍໄດພ
ັ້ າຍໃນ IRS ຫື ໃບບິນຄາີ່ ຈາງ
ັ້ ແລະ ອາກອນອືີ່ ນໆ ຕວຢາີ່ ງ W2,
1040, 1099
ບ ັດຈດທະບຽນລງຄະແນນສຽງ ທີ່ ສະແດງທີ່ ຢປ
ີ່ ະຈຸບ ັນ
ປືັ້ ມການຈາຍຂອງຜ
ຈ
ບ ັນ ທີ່ ສະແດງທີ່ ຢປ
ີ່
ັ້ າງານປະຈຸ
ັ້
ີ່ ະຈຸບ ັນ
ໜ ັງສືຫາັ້ ສຸດຈາກອງການຈ ັດຕງຂອງລ
ັັ້
ັດ ທີ່ ມລາຍຊືີ່ ຂອງພີ່ ແມ/ຜ
ີ່ ປ
ັ້ ກຄອງ ແລະ ທີ່ ຢປ
ີ່ ະຈຸບ ັນ
(ຕວຢາີ່ ງ: ອງການປະກ ັນສງຄມ, ອງການຊວ
ຍເຫ
ອ
ສາທາລະນະ,
ອງການ IRS, ແລະ ອືີ່ ນໆ.
ື
ີ່










ໃບຂ ັບຂີ່ ປະຈຸບ ັນຂອງ PA/ໃບອະນຸຍາດຜທ
ັ້ ີ່ ບີ່ ໄດຂ
ັ້ ັບຂີ່ ທີ່ ມຊືີ່ ຢີ່
ໃນທີ່ ຢປ
ີ່ ະຈຸບ ັນຂອງທາີ່ ນ
ໃບທະບຽນລດປະຈຸບ ັນ ຫື ປະກ ັນໄພລດ
ໜ ັງສືຢງຢື
ັັ້ ນທີ່ ຢີ່ ຫື ບອ
ີ່ ນພ ັກອາໄສ ກີ່ ເປັນທີ່ ຍອມຮ ັບໄດສ
ັ້ າລ ັບ
ນ ັກສຶກສາທີ່ ບີ່ ມທີ່ ພ ັກ
ໜ ັງສືການດແລຈາກພີ່ ລຽັ້ ງ/ແມລ
ີ່ ຽັ້ ງ ແລະ ໜ ັງສືຈາກກະຊວງ
ັ້ ທະບຽນ
ຄວາມໝນຄ
ັັ້ ງ DHS ກີ່ ເປັນທີ່ ຍອມຮ ັບສາລ ັບການຂືນ
ເມືີ່ ອນ ັກສຶກສາພວມຢໃີ່ ນການດແລຂອງພີ່ ລຽັ້ ງ/ແມລ
ີ່ ຽັ້ ງ/ອງການ
ດແລເດັກນອ
ັ້ ຍ.
ໃບບິນບ ັດເຄດິດປະຈຸບ ັນ
ັ້ ນປີ່ຽນທີ່ ຢີ່ ທີ່ ມຊືີ່ ໃນທີ່ ຢປ
ບ ັດຢັງຢື
ີ່ ະຈຸບ ັນຂອງທາີ່ ນ
ເອກະສານທະນະຄານຫາັ້ ສຸດ ທີ່ ມທີ່ ຢປ
ີ່ ະຈຸບ ັນ

ສນຊ ັບພະຍາກອນພີ່ ແມ ີ່
ເຄືອຂາີ່ ຍຮຽນຮ ັ້ 1
South Philadelphia High School
2101 South Broad Street
Philadelphia, PA 19148
ເບໂທ: (215) 952-6300

ເຄືອຂາີ່ ຍຮຽນຮ ັ້ 2
McMichael School (ground floor, rear)
3543 Fairmount Ave.
Philadelphia, PA 19104
ເບໂທ: (215) 823-5530

ເຄືອຂາີ່ ຍຮຽນຮ ັ້ 3
School District Administration Building
440 N. Broad Street, 1st fl.
Philadelphia, PA 19130
ເບໂທ: (215) 400-4180

ເບໂທລະສານ: (215) 823-5535

ເບໂທລະສານ: (215) 400-4183

ເຄືອຂາີ່ ຍຮຽນຮ ັ້ 5
2603 N. 5th Street
Philadelphia, PA 19133
ເບໂທ: (215) 291-5696

ເຄືອຂາີ່ ຍຮຽນຮ ັ້ 6
1100 E. Mt. Pleasant Ave. Philadelphia,
PA 19150
ເບໂທ: (215) 248-6684

ເບໂທລະສານ: (215) 291-6040

ເບໂທລະສານ: (215) 248-6687

ເຄືອຂາີ່ ຍຮຽນຮ ັ້ 7
Grover Washington Middle School
201 E. Olney Ave.
Philadelphia, PA 19120
ເບໂທ: (215) 456-0433

Translation and Interpretation Center
5/2014

ເບໂທລະສານ: (215) 456-0434

ເຄືອຂາີ່ ຍຮຽນຮ ັ້ 4
Alt Ed Center West
4300 Westminster Ave
Philadelphia, PA 19104
ເບໂທ: 267-292-6600

ເຄືອຂາີ່ ຍຮຽນຮ ັ້ 8
4101 Chalfont Drive
Philadelphia, PA 19154
ເບໂທ: (215) 281-5903
ເບໂທລະສານ: (215) 2812645

Residency Affidavit
Lao

