Inclua cópias da prova das três categorias indicadas abaixo.

E 5111.1

DISTRITO ESCOLAR DE KENTFTELD
DECLARAçAO DE COMPROVANTE DE RESIDENC1A 2021/2022 ANO LETIVO
0 Codigo do Governo da California (secoes 243 e 244) define a residência como o local onde uma pessoa vive/dorme/domicIlios.

Sobrenorne do aluno

Prirneiro Norne

Grau

ENDEREO RESIDENCIAL:_________________
FORNECER DOIS DA CATEGORIA I ABAIXO:

CATEGORIA

FORNECER UM DA CATEGORIA II ABAIXO:

CATEGORIA2

‘

oDECLARAçAO PG&E

o

Declaração completa nos Oltirnos 60 dias
Configuração de utilidade e avisos de 15 dias NAO são aceitos.
Se vocë näo tiver uma declaracAo PG&E em seu nome porque voc sublocar e/oU
rnorar corn outro indivIduo. você é obrigado a enviar uma declaracão autenticada
ern cartOrio (Prova 5111.1) Além disso, as pessoas corn queni vocé mora devem
fornecer urna declaracao PG&E em seu nome.

CONTA DE TV A CABO

Declaracão completa Nos ültimos 60 dias. a configuracao do utilitário e Os
avisos de 15 dias NAO são aceitos.
D

CONTA DE AGUA

Declaraçao cornpleta Nos Oltimos 60 dias, a configuracao do utilitário e os
avisos de 15 dias NAO são aceitos.

COPIA DO CONTRATO DE LOCAcAO ATUAL
Urn contrato de Iocacao datado atual mostrando o endereco corn os nomes e
assinaturas de locadores e corretores de

lrnOveIs.

Sc a locacao no for atual. então a cornprovacâo do pagamento do contrato de
locacão nos ültirnos 60 dias deve acompanhar o contrato de Iocacao.

PROJETO DE LEI DE LIXO o
Declaraçao cornpleta Nos ültirnos 60 dias. a configuracão do utilitário e os
avisos de 15 dias NAO são aceitos.

NAo aceito: ProrrogacOes de locacAo. locacOes manuscritas ou rnensais e escrituras
*Se você usar uma caixa postal para entrega de correio
de subvencão.
Se você usar urna Caixa Postal para entrega de correio. você deve fornecer uma
Eu fvocë sublocar ou viver corn outro individuo, você é obrigado a apresentar urna cópia de toda a sua conta pg&e. cabo. ãgua
ou lixo. Essas declaracOes refletem
declaracão autenticada (Prova 511 1.2).
o endereco onde o serviço é prestado.
D

COPIA DA DECLARAçAO DE IMPOSTO DE RENDA MAIS
RECENTE

A primeira pagina corn informacOes pessoais/de renda apagadas é aceitável. Deve
mostrar norne e endereco atual.

CATEGORIA3
IDENTIFICAcA0 VALIDA
n Valid SJfatp Driver’s 1.irpnsp nr Valid Statp Phnfn Idpntifiratinn Card nr Gov’t Tc<<;iipd Phntn ID Card

Ao assinar abaixo, declaro sob pena de perjOrio sob as leis do Estado da California que todas as informaçOes estabelecidas acima, e que os
documentos que apresentei, incluindo o endereco que listei como minha residência, e o fato de eu ser o pai ou guarda legal do aluno são
verdadeiros e corrrect

1ome (Assinatura)

penas para uso de escritOrio: Aprovado por:

Relacionamento corn estudante

Data:

Data

Exposição do DISTRITO ESCOLAR de KENTFIELD 5111.2
DECLARACAO DE RESIDENCIA DISTRITAL
(A ser completado pelo indivIduo cujo nome aparece no contrato de Iocacao, PG&E e on outro comprovante de residência)

Eu
declarar sob pena de perjürio sob as leis da California que (estabelecer fatos em apoio
de residéncia):

Nome dos Pais/GuardiOes:

Nome do Student(s):

Resida em:
CalifOrnia.

Esta declaracão é feita e inserida sobre este

dia de

20

,

na cidade

de, California.

Ao assinar esta declaraçào, estou ciente de que é urn crime nos termos do Código Penal seçöes 115.132,
e 134, apresentar conscienternente urn documentofalso a urn órgäo pz’tblico.

Assinatura (Pai ou responsável):D atear:
Assinatura (Proprietário ou locacao de residência):D ate:

DISTRITO ESCOLAR DE KENTFIELD
DECLARAçAO DE COMPROVANTE DE RESIDENCIA 202 1/2022 ANO LETIVO
Querido pal ou guardiäo,
o Distrito Escolar de Kentfield requer urn comprovante de residéncia válido para todos os alunos. Para cumprir
requisitos de residéncia, os pals dos responsáveis devem preencher as informacOes abaixo e no depoimento anexado
Leia atentamente as seguintes informacOes antes de assinar e preencher o depoimento.
DECLARACAO DE RESIDENCIA DOS PAIS/RESPONSAVEIS

No table of contents entries found.Telefone: 0
o endereco listado acima e a residéncia primária e legal para os estudantes acirna nomeados. Concordo em notificar o
Distrito Escolar de Kentfield se houver mudanca no status da residência dos meus alunos. Entendo que a verificacão de
residência faz parte do processo para estabelecer elegibilidade para frequentar a escola no Distrito Escolar de Kentfield

Assinatura de Pai ou Guardião: Data:

Por favor, inicial cada declaraçäo indicando que você entende/concorda corn seu conteüdo.
o Distrito Escolar de Kentfield investiga ativamente casos em que tern razOes para acreditar que forarn fornecidas
provas falsas de informacOes de residéncia. (Inicial)
lnvestigacOes que revelam que os alunos estão matriculados corn base em informacOes falsas levarão a retirada imediata
do Distrito Escolar de Kentfield (Inicial)
Notificarei o Distrito Escolar de Kentfield se/quando o status de residência dos rneus alunos mudar. (Inicial)

Ao assinar abaixo, declaro sob pena de perjürio sob as leis do Estado da California que todas as informacOes
estabelecidas acima, e que os documentos I apresentaram, incluindo o endereco 1 listado como minha residência, e o
fato de eu ser o pai ou responsável legal do aluno são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Pal ou Responsável:Data:

