Δημόσια Σχολεία Braintree
Ένορκη βεβαίωση Κατοικίας από Ιδιοκτήτη/Ενοικιαστή
Οδηγίες:
Κάθε αιτών στο Σύστημα Δημοσίου Σχολείου Braintree, που δεν μπορεί να αποδείξει χαρτί ιδιοκτησίας σπιτιού ή
ενοικιαστήριο, πρέπει να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή της ιδιοκτησίας όπου ζει ο αιτών να συμπληρώσει
και να υπογράψει την παρούσα νόμιμη ένορκη βεβαίωση. Αποτελεί ευθύνη του αιτώντα (όχι του ατόμου που
συμπληρώνει αυτήν την ένορκη βεβαίωση) να προσαρτήσει αρχείο ή πρόσφατη πληρωμή ενοικίου, εκτός και αν η
παρούσα ένορκη βεβαίωση επιβεβαιώνει στον αριθμό 3 παρακάτω ότι η κατοχή ιδιοκτησίας δεν απαιτεί πληρωμή ή
ενοίκιο.
Ονομάζομαι: _______________________________________________ και με το παρόν καταθέτω και πιστοποιώ ως εξής:
1. Είμαι ο ιδιοκτήτης/ενοικιαστής της ιδιοκτησίας στη διεύθυνση ______________________________ στο
Town of Braintree.
2. ________________________________________________, που είναι ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του/της
________________________________________________, ενοικιάζει ή υπενοικιάζει την ιδιοκτησία ως αρχική
κατοικίας τους από εμένα, χωρίς γραπτό ενοικιαστήριο, σε μίσθωση κατά βούληση, μηνιαία.
3. Τσεκάρετε ένα:
________ Έλαβα τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες, πληρωμή ενοικίου για ενοίκιο ή υπενοίκιο του
αυτής της ιδιοκτησίας.
________ Εναλλακτικά, δηλώνω με το παρόν ότι το άτομο που ονομάζεται ανωτέρω κατοικεί μαζί μου στην
παραπάνω διεύθυνση χωρίς πληρωμή ενοικίου.
Συμφωνώ πως εάν τα Δημόσια Σχολεία Braintree ερευνήσουν και βρουν αυτές τις δηλώσεις ψευδείς, είμαι υπεύθυνος για
επανάληψη πληρωμής για δίδακτρα ή εκπαιδευτικά κόστη που οφείλονται στα Δημόσια Σχολεία Braintree για την
εκπαίδευση των ανωτέρω αναφερομένων παιδιών. Συμφωνώ ότι εάν οι ενοικιαστές που δίνονται ανωτέρω μετακομίσουν
από το κτίριο που δίνεται ανωτέρω, θα ειδοποιήσω τα Δημόσια Σχολεία Braintree σχετικά με αυτή την αλλαγή κατοικίας.
Υπογράφεται κατανοώντας τις τιμωρίες για ψευδορκία αυτήν την _________ __________________
(Ημέρα)
(Μήνας)
__________________________________________
Υπογραφή

___________
(Έτος)

__________________________________________
Όνομα με Κεφαλαία Γράμματα

Διεύθυνση με κεφαλαία γράμματα:
__________________________________________________________________________
***ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ***
Συμβολαιογράφος: ____________________________________________________________________________
Κομητεία: ___________________, Πολιτεία: _________________ εμφανίστηκε προσωπικά ενώπιον μου και υπέγραψε
και ορκίστηκε
αυτήν, την _____________________ημέρα του _________________________, 20_______.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα νόμιμη ένορκη βεβαίωση υπόκεινται σε επαλήθευση από ερευνητή
κατοικίας.
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