Hệ Thống Trường Công Lập Braintree
Bản Tuyên Thệ Tình Trạng Cư Trú của Chủ Sở Hữu Nhà/Người Thuê Nhà
Hướng Dẫn:
Bất kỳ người nộp đơn cho Hệ thống Trường Công Lập Braintree nào, mà không thể trình văn bản sang nhượng quyền sở
hữu nhà hoặc hợp đồng thuê nhà, phải yêu cầu chủ sở hữu nhà hoặc người thuê nhà, nơi người nộp đơn cư trú điền và ký
vào bản tuyên thệ hợp pháp này. Người nộp đơn (không phải là người điền bản tuyên thệ này) có trách nhiệm đính kèm
hồ sơ hoặc giấy tờ xác minh tiền thuê nhà gần đây, trừ khi trong phần 3 dưới đây của bản tuyên thệ này xác nhận là việc
thuê nhà không yêu cầu thanh toán hoặc tiền thuê.
Tôi tên là: _______________________________________________ Tôi xin khai và xác minh như sau:
1. Tôi là chủ sở hữu/người cho thuê nhà có địa chỉ tại____________________________________thuộc Thị Trấn
Braintree.
2. ___________________________________________, là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của
________________________________________________, thuê hoặc thuê lại ngôi nhà này để làm nơi ở chính
của mình từ tôi, mà không có hợp đồng thuê bằng văn bản, dưới hình thức thỏa thuận thuê tùy ý, theo tháng.
3. Đánh dấu vào một tùy chọn:
________ Tôi đã nhận được trong vòng ba mươi (30) ngày qua, tiền thuê hoặc tiền thuê lại của ngôi nhà này.
________ Ngoài ra, tôi xin tuyên bố rằng bên có tên nêu trên cư trú với tôi tại địa chỉ trên mà không
cần thanh toán tiền thuê nhà.
Tôi đồng ý rằng nếu Hệ Thống Trường Công Lập Braintree điều tra và phát hiện những điều trên là sai, thì tôi có thể chịu
trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản học phí hoặc các chi phí học tập nào mà Hệ Thống Trường Công Lập Braintree dành
cho việc giáo dục cho những em được nhắc đến ở trên. Tôi đồng ý rằng nếu những người thuê nhà được liệt kê ở trên rời
khỏi nơi cư trú được nói đến ở trên, tôi sẽ thông báo sự thay đổi về cư trú này cho Hệ Thống Trường Công Lập Braintree.
Ký tên chịu trách nhiệm về những hậu quả và hình phạt đối với tội khai man vào
_________ __________
_______
(Ngày)
(Tháng)
(Năm)
__________________________________________
__________________________________________
Chữ Ký
Tên Viết In
Địa Chỉ Viết In: __________________________________________________________________________
*** TÀI LIỆU CÔNG CHỨNG LÀ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TẤT CẢ ĐƠN ĐĂNG KÝ MỚI ***
Công Chứng Viên: ____________________________________________________________________________
Quận: ___________________, Tiểu Bang: _________________ đã trực tiếp có mặt ký tên và tuyên thệ trước mặt tôi vào,
_____________________ngày _________________________, 20_______.
Thông tin có trong bản tuyên thệ hợp pháp này phải được nhân viên điều tra về cư trú xác nhận.
Phân Dành Riêng cho Nhân Viên: Biên lai thanh thoán tiền thuê nhà gần nhất__________ (nếu có)
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