SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
െറസിഡൻസി സത�വാങ്മൂലം (2014 ഏ്രപിലിൽ പുതുക്കിയത്)

വിഭാഗം 1- താമസസ്ഥല വിവരങ്ങൾ / SECTION 1- RESIDENCY INFORMATION
എന്ന ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നിലവിൽ
താമസിക്കുന്ന ഇടത്തിന്െറ വിലാസം:

രക്ഷാകർത്താ(ക്കള�െട)വിന്െറ/രക്ഷിതാ(ക്കള�െട)വിന്െറ േപര് /

Name of Parent (s)/Guardian(s)

,

സിപ് േകാഡ്

വിലാസം / Address

െടലിേഫാൺ നമ്പർ

വിഭാഗം 2- കുട്ടികള�െട വിവരങ്ങൾ / SECTION 2- CHILDREN’S INFORMATION

താെഴപറയുന്ന കുട്ടികൾ മുകളിൽ നൽകിയിട്ട�ള്ള വിലാസത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നെതന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സാക്ഷ�െപ്പടുത്തുന്നു.

കുട്ടികള�െട േപര്(കൾ) /
NAME (S) OF CHILDREN

ജനനത്തീയതി / DATE OF BIRTH
(മാമാ/ദിദി/വവ) / (mm/dd/yy)

നിലവിെല
േ്രഗഡ് നില /
CURRENT GRADE LEVEL

വിദ�ാർത്ഥി
ഐഡി നമ്പർ /
STUDENT ID NUMBER

വിഭാഗം 3- വീട്ട�ടമയുെട അെല�ങ്കിൽ വാടകക്കാരന്െറ സ്ഥിരീകരണം /
SECTION 3- HOMEOWNER OR TENANT VERIFICATION
എന്ന ഞാൻ വസ്തുവിന്െറ നിയമപരമായ ഉടമ അെല�ങ്കിൽ
വസ്തുവിന്െറ ഉടമ അെല�ങ്കിൽ താമസസ്ഥലത്തിന്െറ പാട്ടക്കാരൻ (വാടകക്കാരൻ) / Property Owner or Lessee (Renter) of the residence

പാട്ടക്കാരൻ ഞാനാെണന്ന് ഇതിനാൽ സാക്ഷ�െപ്പടുത്തുന്നു,

ഇേപ്പാഴെത്ത വിലാസം, സിപ്പ് രക്ഷാകർത്താ
(ക്കള�െട)വിന്െറ /Current Address, Zip

എന്ന ഇടത്തിലാണ് ഈ
വസ്തുവുള്ളത്. ഇതുകൂടാെത

രക്ഷിതാ(ക്കള�െട)വിന്െറ േപര്/ /

Name of Parent (s)/Guardian(s)

എന്ന വ�ക്തിയും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട�ള്ള കുട്ടിയും(കള�ം) േമൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നു/താമസിക്കുകയാണ്
എന്നും ഞാൻ സാക്ഷ�െപ്പടുത്തുന്നു.

വീട്ട�ടമയുെട അെല�ങ്കിൽ വാടകക്കാരന്െറ ഒപ്പ് /Homeowner or Tenant’s Signature

തീയതി /Date

വിഭാഗം 4- ഒപ്പ�ം േനാട്ടറിയും- (ഒപ്പിടുന്നതിനു മുൻപായി മുഴുവൻ ്രപസ്താവനയും വായിക്കുക.) /

SECTION 4- SIGNATURE AND NOTARY- (Please read the entire statement before signing.)

മുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ട�ള്ള സാഹചര�ങ്ങളിൽ എെന്തങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ സ്കൂൾ ഡിസ്്രടിക്റ്റിെന
അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏെറ്റടുക്കുന്നു.
കള്ളസാക്ഷ�ം, അധികാരികൾക്ക് െതറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകൽ, വഞ്ചന, കൂടാെത ബാധകമായ ഏെതാരു കുറ്റങ്ങള�ം സംബന്ധിച്ച
െപനസിൽവാനിയ ്രകിമിനൽ േകാഡിന്െറ വകുപ്പ�കൾക്ക് വിേധയമായിരിക്കും ഇവിെട നടത്തിയിട്ട�ള്ള ്രപസ്താവനകെളന്ന്
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
സൂചിപ്പിച്ചിട്ട�ള്ള വസ്തുതകൾ അേന�ഷണ വിേധയമാെണന്നും കൂടാെത േമൽപ്പറഞ്ഞ ്രപസ്താവനകൾ ഇേപ്പാേഴാ ഭാവിയിേലാ
അസത�െമന്ന് കെണ്ടത്തുന്ന പക്ഷം എന്െറ കുട്ടിെയ(കുട്ടികെള) അവരുെട പരിേശാധിച്ച�റപ്പിച്ച വീട്ട� വിലാസെത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കി അടുത്തുള്ള സ്കൂളിേലക്ക് ഉടനടി പുനർനിേയാഗിക്കുന്നതാെണന്നും എനിക്ക് േബാധ�മുണ്ട്. ഇതിനു പുറേമ,
ബാധകമായ കുറ്റങ്ങൾക്കായുള്ള അേന�ഷണത്തിനായി ഫിലാെഡൽഫിയ ഡിസ്്രടിക്റ്റ് അേറ്റാർണിയുെട ഓഫീസിൽ സ്കൂൾ
ഡിസ്്രടിക്റ്റ് ഓഫ് ഫിലാെഡൽഫിയ ഔപചാരികമായി എന്െറ േപര് സമർപ്പിേച്ചക്കാം.
ഈ സത�വാങ്മൂലത്തിന്െറ േമൽപ്പറഞ്ഞ വ�വസ്ഥകൾ ഞാൻ വായിച്ച�, ഇവിെട നടത്തിയിട്ട�ള്ള ്രപസ്താവനകൾ എന്െറ
വ�ക്തിപരമായ അറിവിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസ്തവവും ശരിയുമാെണന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഈ സത�വാങ്മൂലം
ലംഘിക്കുകയാെണങ്കിൽ, സിവിലും ്രകിമിനലുമായ നടപടി്രകമങ്ങൾ ഡിസ്്രടിക്റ്റ് ൈകെക്കാേണ്ടക്കാെമന്നത് ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു.
രക്ഷാകർത്താവിന്െറ/നിയമപരമായ
രക്ഷിതാവിന്െറ ഒപ്പ് / Signature Parent/Legal Guardian

തീയതി

Date

/

രക്ഷാകർത്താവിന്െറ/നിയമപരമായ
രക്ഷിതാവിന്െറ ഒപ്പ് / Signature Parent/Legal Guardian

തീയതി

േനാട്ടറി മാ്രതം /NOTARY ONLY
Subscribed and sworn to before me on this _________ day of ______________, 20____
Translation and Interpretation Center
5/2014

Residency Affidavit
Malayalam

/ Date

SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
െറസിഡൻസി സത�വാങ്മൂലം (2014 ഏ്രപിലിൽ പുതുക്കിയത്)

നിർേദശങ്ങൾ
വിഭാഗം 1- താമസസ്ഥല വിവരങ്ങൾ
രക്ഷാകർത്താ(ക്കള�െട)വിന്െറ/രക്ഷിതാ(ക്കള�െട)വിന്െറ േപര്, രക്ഷാകർത്താ(ക്കള�ം)വും/രക്ഷിതാ(ക്കള�ം)വും
കുട്ടിയും(കുട്ടികള�ം) നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്െറ നിലവിെല വിലാസം, സിപ്പ് േകാഡ്, െടലിേഫാൺ നമ്പർ എന്നിവ
നൽകുക.
വിഭാഗം 2- കുട്ടികള�െട വിവരങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴെത്ത താമസസ്ഥലത്ത് താമസമുള്ള എല�ാ സ്കൂൾ ്രപായമുള്ള വിദ�ാർത്ഥികള�െടയും േപരും ജനനത്തീയതിയും നിലവിെല
േ്രഗഡ് നിലയും വിദ�ാർത്ഥി തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറും നൽകുക.
വിഭാഗം 3- വീട്ട�ടമയുെട അെല�ങ്കിൽ വാടകക്കാരന്െറ സ്ഥിരീകരണം
ഈ വിഭാഗം വീട്ട�ടമ അെല�ങ്കിൽ താമസസ്ഥലത്തിന്െറ വാടകക്കാരൻ പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതാണ്. വീട്ട�ടമയുെട അെല�ങ്കിൽ
വാടകക്കാരന്െറ മുഴുവൻ േപര്; ഇേപ്പാഴെത്ത വിലാസവും സിപ്പ് േകാഡും;
രക്ഷാകർത്താ(ക്കള�െട)വിന്െറ/രക്ഷിതാ(ക്കള�െട)വിന്െറ േപര് എന്നിവ നൽകുക. വീട്ട�ടമ അെല�ങ്കിൽ വാടകക്കാരൻ ഈ
വിഭാഗത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് തീയതി വയ്ക്കണം.
വിഭാഗം 4- ഒപ്പ�ം േനാട്ടറിയും
ഒപ്പിടുന്നതിനു മുൻപായി മുഴുവൻ ്രപസ്താവനയും വായിക്കുക. രക്ഷാകർത്താ(ക്കൾ)വ്/രക്ഷിതാ(ക്കൾ)വ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ
ഒപ്പിട്ട് തീയതി വയ്ക്കണം.
താമസസ്ഥല സത�വാങ്മൂല നടപടി്രകമം
1. പൂർത്തിയാക്കിയ, േനാട്ടൈറസുെചയ്ത േഫാം നിങ്ങള�െട േലാക്കൽ സ്കൂൾ ഡിസ്്രടിക്റ്റ് ഓഫ് ഫിലാെഡൽഫിയ േപരന്റ്
ആൻഡ് ഫാമിലി റിേസാഴ്സ് െസന്ററിന് ൈകമാറുക (ദയവായി താെഴ കാണുക).
2.

സുരക്ഷാ, ഉത്തരവാദിത്ത കാരണങ്ങൾക്കായി, ഇനിപ്പറയുന്ന പിന്തുണാ േരഖകൾ അഭ�ർത്ഥിക്കുന്നതാണ്.
a. രക്ഷാകർത്താവിന്െറ/നിയമപരമായ രക്ഷിതാവിന്െറ തിരിച്ചറിയൽ േരഖകൾ
b. ഉടമയുെട/വാടകക്കാരന്െറ തിരിച്ചറിയൽ േരഖ, സ�ീകാര�മായ േരഖകളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നവ:
•
നിലവിെല ൈ്രഡവർ ൈലസൻസ്/ േനാൺ-ൈ്രഡവർ ൈലസൻസ്.

•
•

സാധുതയുള്ള െഫഡറൽ, േസ്റ്ററ്റ് അെല�ങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ െതാഴിൽ േഫാേട്ടാ തിരിച്ചറിയൽ.
പാസ്േപാർട്ട്

ഉടമ/വാടകക്കാരൻ അേദ്ദഹത്തിന്െറ അെല�ങ്കിൽ അവരുെട േപരും വിലാസവും കാണിക്കുന്ന താമസസ്ഥല
േരഖകള�െട രണ്ട് (2) െതളിവുകൾ നൽകിയിരിക്കണം. സ�ീകാര�മായ േരഖകളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നവ:
ഡീഡ്
•
ഇേപ്പാഴെത്ത വിലാസമുള്ള നിലവിെല
PA ൈ്രഡവറുെട ൈലസൻസ്/േനാൺേമാർട്ട്േഗജ് െസറ്റിൽെമന്റ് ഷീറ്റ്
ൈ്രഡവറുെട ൈലസൻസ്
സമീപകാല േ്രപാപ്പർട്ടി നികുതി ബിൽ
•
നിലവിെല വാഹന രജിസ്േ്രടഷൻ
നിലവിെല യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ (ഗ�ാസ്, ൈവദ�ുതി, െവള്ളം, േകബിൾ,
അെല�ങ്കിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ്
െടലിേഫാൺ)
േപാളിസി
രക്ഷാകർത്താ(ക്കള�െട)വിന്െറ/നിയമപരമായ രക്ഷിതാക്കള�െട
•
െഷൽട്ടർ േ�സ്െമന്റ് അെല�ങ്കിൽ
േപര്(കൾ) ഉള്ള എല�ാ കക്ഷികള�ം ഒപ്പിട്ട അസൽ പാട്ടം.
താമസസ്ഥല െലറ്ററുകള�ം വീടില�ാത്ത
(ൈടപ്പ�െചയ്തിട്ട�ള്ളത് അനുേയാജ�ം എന്നാൽ, താമസസ്ഥലത്തിന്െറ ഒരു
വിദ�ാർത്ഥികൾക്കായി സ�ീകാര�മാണ്
അധിക െതളിവുെമാത്ത് ൈകെയ്യഴുത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പാട്ട കരാറുകള�ം
•
വിദ�ാർത്ഥി േഫാസ്റ്റർ െകയർ/ൈചൽഡ്
സ�ീകാര�മാണ്.)
െകയർ ഏജൻസിയുെട
IRS ്രപസ്താവന അെല�ങ്കിൽ മറ്റ് േവതന, നികുതി ്രപസ്താവനകൾ ഉദാ., W2,
1040, 1099
സംരക്ഷണയിലായിരിക്കുേമ്പാൾ
ഇേപ്പാഴെത്ത വിലാസം കാണിക്കുന്ന േവാട്ടർ രജിസ്േ്രടഷൻ കാർഡ്
രജിസ്േ്രടഷനായി േഫാസ്റ്റർ െകയർ, DHS
ഇേപ്പാഴെത്ത വിലാസം കാണിക്കുന്ന സമീപകാല െതാഴിലുടമയിൽ
െലറ്ററുകള�ം സ�ീകാര�മാണ്.
നിന്നുള്ള േവതന �ിപ്പ്
•
ഇേപ്പാഴെത്ത െ്രകഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ
രക്ഷാകർത്താ(ക്കള�െട)വിന്െറ/രക്ഷിതാവിന്െറ േപരും വിലാസവുമുള്ള
•
ഇേപ്പാഴെത്ത വിലാസമുള്ള വിലാസ
ഒരു സർക്കാർ ഏജൻസിയിൽ നിന്നുള്ള സമീപകാല കത്ത് (അതായത്,
മാറ്റ കാർഡ്
േസാഷ�ൽ െസക�ൂരിറ്റി, പ�ിക് അസിസ്റ്റൻസ്, IRS, മുതലായവ.
•
ഇേപ്പാഴെത്ത വിലാസമുള്ള
സമീപകാല ബാങ്ക് േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ്
3.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള റിേസാഴ്സ് േക്രന്ദങ്ങൾ

Learning Network 1
South Philadelphia High School
2101 South Broad Street
Philadelphia, PA 19148
േഫാൺ: (215) 952-6300

Learning Network 2
McMichael School (ground floor, rear)
3543 Fairmount Ave.
Philadelphia, PA 19104
േഫാൺ: (215) 823-5530
ഫാക്സ്: (215) 823-5535

Learning Network 3
School District Administration Building
440 N. Broad Street, 1st fl. Philadelphia, PA
19130
േഫാൺ: (215) 400-4180
ഫാക്സ്: (215) 400-4183

Learning Network 4
Alt Ed Center West
4300 Westminster Ave
Philadelphia, PA 19104
േഫാൺ: 267-292-6600

Learning Network 5
2603 N. 5th Street
Philadelphia, PA 19133
േഫാൺ: (215) 291-5696
ഫാക്സ്: (215) 291-6040

Learning Network 6
1100 E. Mt. Pleasant Ave. Philadelphia,
PA 19150
േഫാൺ: (215) 248-6684
ഫാക്സ്: (215) 248-6687

Learning Network 7
Grover Washington Middle School
201 E. Olney Ave.
Philadelphia, PA 19120
േഫാൺ: (215) 456-0433
ഫാക്സ്: (215) 456-0434

Learning Network 8
4101 Chalfont Drive
Philadelphia, PA 19154
േഫാൺ: (215) 281-5903
ഫാക്സ്: (215) 281-2645
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