
2021-22 ОНЫ ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН ХАЯГИЙН 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТАД ШААРДЛАГАТАЙ 

БАРИМТУУД  
 

Оршин суугаа газрын хаягийн баталгаажуулалтыг 
нотлоход доор дурдсан  

бичиг баримтууд шаардлагатай. 
Гэр бүлд нэг багц баримт бичиг бүрдүүлнэ 

 

 

Анхаарах: Хэрэв та хэн нэгэнтэй хамт амьдардаг бол 
байр өмчлөгч эсвэл түрээслэгчээс Сурагчийн Оршин 
Суугаа газрын гэрчлэлийн маягтын ( Student Residency Affidavit ) 
хамт хаягийн баталгаажуулалт хийх бичиг баримтыг 
бүрдүүлж өгнө үү.  

БАЙР ӨМЧЛӨГЧ ТҮРЭЭСЛЭГЧ 

 
Зайлшгүй шаардлагатай: 

 Хуулийн дагуу оршин 
сууж байгаагаа нотлох 
гарын үсэг зурсан гэрээ 

(Affirmation of Legal Residency)  
 

МӨН  
Дараахь  нэр, хаяг, 

огноог багтаасан ХОЁР 
баримтыг бүрдүүлэх:  

● Иллинойс мужийн 
тээврийн хэрэгслийн 
хүчинтэй бүртгэлийн 
хуудас 

● Цахилгааны төлбөрийн 
одоогийн баримт (ComEd); 

● Хийн төлбөрийн 
одоогийн баримт (Nicor) 

● Усны төлбөр хийсэн 
сүүлийн баримт  

● Гар утас эсвэл 
интернетийн төлбөрийн 
одоогийн баримт  

 
МӨН 

Дараахь  нэр, хаяг, 
огноог багтаасан НЭГ 
баримтыг бүрдүүлэх:  

● Үл хөдлөх хөрөнгийн 
албан татварын 
тооцооны сүүлийн 
баримт (www.cookcountytreasurer.com) 

● Үл хөдлөх хөрөнгийн 
татвар төлсөн баримт 
(цуцлагдсан чек эсвэл 
Cook county санхүүгийн 
баримт); эсвэл 

 
Зайлшгүй шаардлагатай: 

 Хуулийн дагуу оршин 
сууж байгаагаа нотлох 
гарын үсэг зурсан гэрээ 

(Affirmation of Legal Residency)  
 

МӨН  
Дараахь  нэр, хаяг, 

огноог багтаасан ХОЁР 
баримтыг бүрдүүлэх:  

● Иллинойс мужийн 
тээврийн хэрэгслийн 
хүчинтэй бүртгэлийн 
хуудас 

● Цахилгааны төлбөрийн 
одоогийн баримт (ComEd); 

● Усны төлбөр хийсэн 
сүүлийн баримт  

● Гар утас эсвэл 
интернетийн төлбөрийн 
одоогийн баримт  

 
МӨН 

Дараахь  нэр, хаяг, 
огноог багтаасан НЭГ 
баримтыг бүрдүүлэх:  

● Хүчин төгөлдөр 
түрээсийн гэрээ (гарын 
үсэг зурсан, огноо) 

● Түрээсийн  төлбөр 
хийсэн сүүлийн хоёр 
сарын баримт 
(цуцлагдсан чек, 
баримт эсвэл 
байшингийн эзний 
утасны дугаар, гарын 
үсэг зурсан, огноотой 
мэдэгдэл) 



 
 

ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН НОТЛОХ БАРИМТ 
БИЧГҮҮДИЙГ ЦАХИМААР БОЛОН ДАРААХЬ ИМЭЙЛ 

ХАЯГААР ЯВУУЛНА УУ  
RESIDENCY@GLENVIEW34.ORG. 

● Байшин өмчлөгчийн 
одоогийн даатгалын 
баримт  

● Сүүлийн үеийн 
моргежийн тайлан, 
мэдүүлэг; эсвэл 

● ШИНЭЭР БАЙР ӨМЧЛӨГЧ: 
Хаалтын явц дахь Оршин 
Суух мэдүүлэг баримтын 
төлбөр тооцоо. (Энэ нь 
саяхан байшингаа 
авсан, одоогийн 
байдлаар үл хөдлөх 
хөрөнгийн татварын 
тооцоогоо аваагүй 
байгаа гэр бүлүүдэд 
ашиглах боломжтой) 

● Түрээсийн даатгал 
хийсэн гэрээ  

 


