
SHËNIM: QARKU RUAN TË DREJTËN TË KONTAKTOJË BASHKINË E DUHUR PËR TË VERIFIKUAR QË 
PËRDORIMI I AMBIENTEVE ËSHTË NË PËRPUTHJE ME LIGJET DHE KODET LOKALE.  1E drejtë penale §175.05 
(Falsifikimi i të dhënave të biznesit të shkallës së dytë)- Keqbërje e Kategorisë A (Class A Misdemeanor). E drejtë penale 
§175.20 (Ndërhyrja në të dhënat publike të shkallës së dytë)- Krim i Kategorisë A (Class A Misdemeanor). E drejtë penale 
§175.25 (Ndërhyrja në të dhënat publike të shkallës së dytë)- Krim i Kategorisë D (Class D Felony). E drejtë penale 
§175.30 (Ofrimi i një mjeti të rremë për regjistrim të shkallës së dytë)- Keqbërje e Kategorisë A  (Class A Misdemeanor). E 
drejtë penale §175.35 (Ofrimi i një mjeti të rremë për regjistrim të shkallës së parë)- Krim i Kategorisë E (Class E Felony). 

PUTNAM VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT 
171 Oscawana Lake Road 
Putnam Valley, NY 10579 

 
Dëshmia me betim i zotëruesit/pronarit 

 
SHTETI I NJU JORKUT) 
QARKU PUTNAM) 
 

__________________________________________, duke u betuar në përputhje me kërkesat dëshmoj dhe them 

"Unë jam zotëruesi dhe (emri i zotëruesit/pronarit të pronës) 

pronari i ambienteve të njohura e të përcaktuara si _________________________________________________,  

          (adresa) 

Nju Jork. Këto ambiente përbëjnë një rezidencë (me shumë banesa, tek banesë).  

___________________________________________, është qiramarrës që ka zënë këto ambiente; ka zënë të 

njëjtën   (emri i prindit/kujdestarit) 

sipas marrëveshjes (me gojë) (me shkrim) të qirasë, e cila fillon në ditën _____të muajit____ 20___.   

 

_____________________________ zë rezidencën e përmendur me ________________________________që 

është një                              (emri i studentit) 

i mitur dhe planifikon të ndjekë shkollën në Putnam Valley.  Shërbimet utilitare të përfshira në qira?____(p/j) 

 

Kjo dëshmi me betim është bërë në mënyrë që të bindë Putnam Valley Central School District të pranojë  

 

_____________________________________ në qark bazuar në rezidencën e konstatuar këtu.  

               (emri i studentit)  

 
VËRTETOJ se informacioni i dhënë në këtë formular është i vërtetë dhe i saktë dhe deklaratat e dhëna këtu janë dhënë 
sipas ndëshkimit për dëshmi të rreme, në dijeninë e plotë se Putnam Valley Central School District do të mbështetet te 
to për të përcaktuar nëse fëmija(ët) i emëruar më sipër do të pranohet në sistemin e saj shkollor.  Kuptoj se në rast se 

informacioni në këtë dëshmi me betim përcaktohet të jetë i pasaktë ose i rremë, plotësisht ose pjesërisht, 
qarku mund të nisë procedim ligjor kundër meje personalisht për të mbledhur kostot e edukimit të këtij 

fëmije(ëve) dhe/ose për të kërkuar veprim penal për falsifikimin e të dhënave të biznesit dhe/ose për 
regjistrimin e një mjeti të rremë.1 

  _____________________________________    Betuar para meje ditën e ___________  
       Nënshkrimi i zotëruesit/pronarit të pronës                                   të __________________, 20___________ 

                                                                                                __________________________________ 
                                                                               Noter Publik 


