SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
निवास शपथपत्र/RESIDENCY AFFIDAVIT (UPDATED APRIL 2014)
भाग १ - निवासको जािकारी/SECTION 1- RESIDENCY INFORMATION
म/हामी, _________________________________________ यहााँ बस्छौ_____________________________________________,
आमाबवु ा/अभििावकको नाम/Parent/Guardian Name
ठे गाना/Address
_______________, __________________________.
Zip Code
Telephone Number

भाग २ – बालकको बारे जािकारी/SECTION 2- CHILDREN’S INFORMATION
तल भिइएको ठे गानामा भय बालकहरु बस्छन िनेर म/हामी प्रमाभित गछु।
बालकहरुको नाम/NAME (S) OF CHILDREN

जन्म भमती/

हालको कक्षा/

भवद्यार्थी पररचय पत्र न/ं

BIRTHDATE

CURRENT
GRADE
LEVEL

STUDENT ID
NUMBER

मभहना/भिन/साल
(mm/dd/yy)

भाग ३- घर धिी वा डेराको प्रमाण/SECTION 3- HOMEOWNER OR TENNANT VERIFICATION
_______________________________________________________________________________ ठे गानामा िएको यो सम्पभिको
हालको ठे गाना/Current Address, Zip
म___________________________________माभलक हाँ वा यो सम्पिीमा डेरा बस्छु। अनी म______________________________कसम
घरधनी/डेरा बस्ने ब्यभि/Property Owner or Renter
आमाबवु ा/अभििावकको नाम/Parent/Guardian Name
खान्छु भक माभर्थका नाम भिएको बालकहरु भय ठे गाना मा स्र्थायी रुपमा बस्छन।्
_____________________________________________________ _____________________________________________
घर माभलक वा डेरा बस्ने व्यभिको सही/Homeowner or Tennant’s Signature
भमती/ Date

भाग ४ - सही र प्रमानणत (सही गिुन भन्दा अगानड कृपया पनरा पढ्िन होला।)/SECTION 4- SIGNATURE AND NOTARY
माभर्थ भिइएको पररभस्र्थतीहरुको पररवतुन िएको खण्डमा म भबद्यालय भजल्लालाई सभु चत गने भजम्मेवारर भलन्छु।
मैले िनेका कुराहरु पेनसलिेभनया राज्यको काननु ी भनयमावली प्रावधान अनसु ार झटु ो कुरा िनेको वा अरु अपरािहरु अभधन गररएको हन्छ िनेर म बझ्ु छु।
मैले िनेका कुराहरुको अनसु न्धान गररन्छ िनेर मलाई र्थाहा छ र मैले िनेका कुराहरु झुटा िनेर भनधाुररत गररएको खण्डमा अभहले वा िभवश्यमा मेरा बालकहरुलाई तरुु न्तै भछमेकको भबद्यालयमा
आफ्नो घरको ठे गाना अनसु ार भनयुिग गररन्छ। त्यसका सार्थ सार्थै भिलाडेभल्िया भबद्यालय भजल्लाले भिलाडेभल्िया भजल्लाको वभकललाई अनसु न्धान गनु तपाईको
ं नाम औपचाररक रुपमा प्रिान
गनु सभकन्छ।
मैले माभर्थ भिइएका अवस्र्थाहरु बझु ेको छु र मैले िन्न लागे कुराहरु व्यभिगत ज्ञानको अनसु ार सत्य हो िनेर म कसम खन्छु। मैले यो कुरा उल्लंघन गरे को खण्डमा भबद्यालय भजल्लाले नागररक वा
अपराभधक प्रभिया लागु गनु सक्छ।
_______________________________

आमाबवु ा वा अभििावकको सही
Signature Parent/Legal Guardian

______________

भमती
Date

_______________________________

आमाबवु ा वा अभििावकको सही
Signature Parent/Legal Guardian

______________

भमती
Date

यहााँ प्रमाणकले मात्र लेख्िे छ/NOTARY ONLY
Subscribed and sworn to before me on this _________ day of ________________, 20____
Translation and Interpretation Center
5/2014

Residency Affidavit
Nepali

SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
निवास शपथपत्र/RESIDENCY AFFIDAVIT (UPDATED APRIL 2014)
निदेशि
भाग १- निवास जािकारी
कृ पया आमा बुवा वा अभििावकको नाम, हालको ठे गाना, भजप कोड र आमाबुवा अभििावक र बालकहरुको घरको िोन नं लेख्नु होला।
भाग २ - बालकहरुको जािकारी
कृ पया नाम, जन्म भमती, हालको कक्षा, र हालको ठे गानामा बस्ने भबद्यालयको उमेरका सम्पिू ु भवद्यार्थीहरुको पररचय पत्र नम्बरहरु लेख्नु होला।
भाग ३- घरधिी वा डेरामा बसेको प्रमाण
यो िाग घरधनी वा डेरामा बसेको व्यभिद्वारा समाप्त गररन्छ। कृ पया घरधनीको वा डेरामा बस्ने व्यभिको परु ा नाम लेख्नु होला; हालको ठे गाना र भजप कोड र आमाबुवा वा
अभििावकको नाम लेख्नु होला। घरधनी वा डेरामा बस्ने व्यभिले यो िाग सही गिुछ।
भाग ४ सही र प्रमाणक
कृ पया सम्पिू ु कुरा पढेपछी मात्र सही गनु होला। आमाबुवा वा अभििावकले यो िाग सही गरी भमती लेख्नु होला।
भनवास प्रमाभिकरि गने प्रभिया
१. परु ा गरी प्रमाभित गररएको िारम आफ्नो भबद्यालय भजल्लाको आमाबुवा र पररवार सहयोग सामाग्री के न्र मा बुझाउनु होला (कृ पया तल हेनु होस)् ।





२. सरु क्षा र उिरिाभयत्वको लाभग भय कागज पत्रहरुको अनरु ोध गररन्छ।
क. आमाबुवा र अभििावकको पररचय पत्र
ख. घरधनी र डेरामा बस्ने व्यभिको पररचय पत्र, भय कागज पत्रहरु भस्वकार गररन्छ:
हालको गाडी चालकको प्रमाि पत्र वा राज्यले भिएको पररचय पत्र
संभघय, राज्य र नगरपाभलकामा रोजगारीको पररचय पत्र
राहिानी
३. घरधनी वा डेरामा बस्ने व्यभिले आफ्नो नाम र ठे गाना िएको भनवास प्रमाि गने २ वटा कागज पत्र प्रदाि गिुन पछु । भस्वकार गररने कागज पत्र हरु भय हन:











सम्पिीको सम्झौता
घरको भधतोको िस्तावेज
हालको सम्पतीको करको भबल
हालको भबजल
ु ी, पानी र ग्यासको भबल
आमाबुवा अभििावकको नाम िएको र सब्बै जनाले सही गरे को मौभलक डेराको
सम्झौता (टाइप गररएकोलाई प्रार्थभमकता भिइन्छ तर सम्झौता हातमा लेभखएको
खण्डमा भनवासको एउटा र्थप प्रमाि)
आइ आर एस (IRS) को भववरि र अरु करको भववरि (W2, 1040, 1099)
हालको ठे गाना िएको मतिाताको पररचय पत्र
हालको ठे गाना िएको तलबको प्रमाि
आमाबुवा वा अभििावकको नाम र हालको ठे गाना िएको सरकारले लेखेको पत्र
( सामाभजक सरु क्षा, सावुजभनक सहयोग, आइ आर एस जस्तै)।









हालको ठे गाना िएको हालको राज्यको गाडी संचालक प्रमाि वा
राज्यले भिएको पररचय पत्र
हालको गाडीको िताु वा गाडीको भबमा
घर निएका भवद्यार्थीहरुको लाभग आश्रम भनयि
ु ग र भनवासको पत्र पभन
भस्वकार गररन्छ
बालक अरु व्यभिहरुको वा संस्र्थानको हेर भबचार मा िएको खण्डमा
अरुले पालेको र नागररक सेवा भबिागको पत्र पभन भस्वकार गररन्छ
हालको िे भडट काडुको भबल
हालको ठे गाना िएको ठे गाना पररवतुन पत्र
हालको ठे गाना लेभखएको बैन्कको भववरि

आमाबवन ा सहयोग सामाग्री के न्र
Learning Network 1
South Philadelphia High School
2101 South Broad Street
Philadelphia, PA 19148
Phone: (215) 952-6300

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

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

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

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

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

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

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