
   IIIمنسلکہ  

 711-3ضابطہ 

 

 حلفیہ بیان  کارہائش 

 بیان   اکوالد یا والدہ )والدین(/ سرپرست )سرپرستان( 

 طالبعلم/طالبہ کو داخل کروانے والے والد والدہ/سرپرست کو یہ فارم مکمل کرنا ہو گا()

 
  کے ساتھ رہتا/رہتی ہوں                                                                                                   ںمیں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ می 

 کاؤنٹی کے رہائشی کا نام(پرنس ولیئم )

)کام کا فون نمبر(   )گھر کا فون نمبر(  )پتہ(          

 میرے بچوں کے نام جو اوپر والے پتے پر میرے ساتھ رہتے ہیں:

 

 

 

 

 

 

( میں داخلہ میرے بیان پر منحصر  PWCSپبلک سکولز)  میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میرا بچہ/بچی )بچوں( کا پرنس ولیئم کاؤنٹی

ہے اور اگر میرا بیان غلط ہے تو میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میں اپنے بچہ/بچی )بچوں( کی پوری ٹیوشن کا ذمہ دار ہوں گا/گی۔  

  PWCSمعلوم ہے کہ میں اپنی رہائش سے متعلق معلومات کی رازداری کے اپنے حقوق سے دست بردار ہوتا/ہوتی ہوں اور مجھے 

کے    264.1- 221.1§ ورجینیا کوڈ میری رہائش کی تصدیق کے لیے اپنی طرف سے کوئی بھی قانونی وسائل استعمال کریں گے۔  

تحت، اگر کوئی فرد ٹیوشن چارج سے بچنے کے لیے کسی بچہ/بچی کی رہائش سے متعلق جان بوجھ کر غلط بیان دے تو وہ کالس  

گا۔ میری رہائش یا میرے بچہ/بچی )بچوں( کی رہائش میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں تبدیلی کے تین دنوں   جرم کا مجرم ہو 4

 کے اندر اندر، میں پرنسپل یا نامزد کردہ کو مطلع کرنے پر متفق ہوں۔
 

 

 

 )کام کا فون نمبر(  )گھر کا فون نمبر(  والد یا والدہ/سرپرست کا نام صاف صاف لکھیں
 

 

 

 اریخ ت  دستخط 

 

I hereby certify that on this  day of  , the above subscribers personally 

appeared before me and made oath in due form of the law that the foregoing facts are true to the best of 

their knowledge, information, and belief, under the penalty of perjury. 
 

My Commission Expires  / /  Notary Public   

 

 جس سکول میں جاتے ہیں:  نام:

  

  

  

 

Date Received by School Personnel    

School Personnel Signature   


