پری رجسٹریشن کی جانچ فہرست
جب آپ اسکول کے لیے رجسٹر ہوں تو ذیل کو ساتھ النا یاد رکھیں۔






بچہ جسے آپ رجسٹر کروا رہے ہیں،
آپ کے بچے کی عمر کا ثبوت (بچے کی پیدائش کا سرٹیفیکٹ ،پاسپورٹ ،یا بپتسمہ کا ریکارڈ)،
بچے کا مدافعتی ٹیکوں کا ریکارڈ (اگر دستیاب ہو)،
بچے کا جدید ترین رپورٹ کارڈ  /ٹرانسکرپٹ (اگر دستیاب ہو) ،اور
رہائش کی تصدیق کے لیے ذیل کے دستاویزات میں سے دو ):(2

















جائے رہائش کے لیے ایک اصلی کرایہ نامہ ،ملکیت کے کاغذات ،یا مارگیج اسٹیٹمنٹ؛
مکین کے نام ایک رہائشی یوٹیلٹی بل (گیس یا بجلی) جو ایک یوٹیلٹی کمپنی (جیسے نیشنل گرڈ یا کون ایڈیسن) کے
ذریعے جاری کیا گیا ہو ،مورخہ پچھلے  60دنوں کے اندر کا ہونا چاہیئے
جائے رہائش کو فراہم کی جانے والی کیبل ٹی وی خدمات کے لیے بل؛ اس پر والدین کا نام اور جائے رہائش کا پتہ درج
ہونا ضروری ہے اور مورخہ پچھلے  60دنوں کے اندر کا ہونا چاہیئے
وفاقی ،ریاستی یا مقامی حکومتی ایجنسی بشمول  ،IRSشہری رہائشی انتظامیہ ،وفاقی دفتر برائے پناہ گزین تصفیہ،
انسانی وسائل کی انتظامیہ یا بچوں کی خدمات کی انتظامیہ ( )ACSیا ایک  ACSذیلی ٹھیکیدار کے سرنامہ پر دستاویز یا
خط جس پر مکین کا نام اور پتے کی نشاندہی کی گئی ہو؛ مورخہ پچھلے  60دنوں کے اندر کا ہونا الزمی ہے؛
جائے رہائش کے لیے ایک موجودہ ملکیت کے ٹیکس کا بل؛
مکین کے لیے پانی کا بل ،مورخہ پچھلے  90دنوں کے اندر کا ہونا چاہیئے۔
کرائے کی رسید جس پر جائے رہائش کا پتہ شامل ہو؛ مورخہ پچھلے  60دنوں کے اندر کا ہونا الزمی ہے؛
ریاستی ،شہری یا دیگر حکومت کی جاری کردہ شناخت (بشمول  IDNYCکارڈ کے) ،جو ختم نہیں ہوئی ہے اور جس پر
جائے رہائش کا پتہ شامل ہے
پچھلے کیلنڈر سال کا آمدنی کے ٹیکس کا فارم؛
نیویارک ریاست کا سرکاری ڈرائیور الئسنس یا لرنرز پرمٹ جو ختم نہیں ہوا ہے
آجر کی جانب سے پچھلے  60دنوں کے اندر جاری کیے گئے سرکاری پے رول کے دستاویزات جیسے کہ پے اسٹب
بمع گھر کا پتہ ،ٹیکس کاٹے جانے کے مقصد سے جمع کیا جانے واال فارم یا پے رول رسید (آجر کے سرنامے پر ایک
خط کافی نہیں ہے)؛ اس پر گھر کا پتہ الزما ً شامل ہونا چاہیے اور مورخہ پچھلے  60دنوں کے اندر کا ہونا چاہیئے؛
ووٹر رجسٹریشن دستاویزات ،اس پر والدین کا نام اور جائے رہائش کا پتہ درج ہونا چاہیے؛
جائے رہائش پر مبنی غیر منسوخ رکنیت کے دستاویزات (مثلً مضافاتی علقے کے مکینوں کی انجمن) ،جس پر والدین
کا نام اور جائے رہائش کا پتہ درج ہونا چاہیے؛
بچے کی تحویل کا ثبوت ،بشمول لیکن انہی تک محدود نہیں ،عدالتی تحویل احکامات یا سرپرستی کے کاغذات؛
دستاویزات الزما ً پچھلے  60دنوں میں جاری کیے گئے ہوں اور ان پر طالب علم کا نام اور جائے رہائش کا پتہ شامل
ہونا چاہیئے۔
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پری رجسٹریشن کی جانچ فہرست ،جاری
عارضی رہائش گاہوں کے طلبا کے لیے نوٹ
مککنی وینٹو کے مطابق عارضی رہائش گاہ میں رہنے والے طلبا سے اندراج کروانے کے لیے دستاویزات (بشمول پتہ ،تاریخ
پیدائش یا مدافعتی ٹیکوں کا ثبوت) جمع کروانا مطلوب نہیں ہے۔ اسکول کے لیے الزمی ہے کہ یہ طلبا کو عارضی طور پر پری
رجسٹر کرے اور اس کے بعد دستاویزات کو حاصل کرنے کے لیے عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلبا کے  DOEرابطہ
فرد سے رابطہ کرے۔
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