בית הספר הציבורי של
BROOKLINE

רשימת פעולות לביצוע רישום
ההרשמה היא תהליך רב-שלבי .נא סקור את כל השלבים ואת הדרישות שלהלן.
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התחבר אלwww.brookline.k12.ma.us/registration
השלם את יישום ההרשמה ו ולקבוע פגישה ההרשמה באינטרנט
איסוף המסמכים הנדרשים) ראה למטה( ו להביא את הפגישה רישום שלך
השלם אנגלית שפה הלמידה הקרנה) אם ניתן ליישום (
כדי לקבל את המשימה הסופית בבית הספר
החיסונים חייב להיות נחוש על ידי האחות בבית הספר לפני נוכחות בבית הספר
להשתתף בפגישה בבית הספר שהוקצה עם סטודנט יועצת בית הספר

מסמכים נדרשים
□ זיהוי הורה  /אפוטרופוס:
MAתקף רשיון נהיגה /תעודת זהות ,דרכון ,תעודת זהות צבאית ,ממשלה אחרת מזהה תמונה שהונפק
הוכחת תושבות
□אפשרות מלאה מהרשימה שלהל
תשלום המשכנתא האחרונה

 ביל מס רכוש האחרונה
העתק כתב התנחלות ו שיא של התשלום האחרון

 העתק של החוזה חתום הנוכחי ו הסכם המגורים בעל הבית) בעל הבית חייב למלא טופס(
 חכירה אחרת לדיור ציבורי ו הסכם המגורים בעל הבית) בעל הבית חייב למלא טופס(
הוכחת תפוסה
□פריט ראשון מהרשימה שלהלן
□פריט שני מהרשימה שלהלן) חייב להיות מחברה אחרת מאשר את הפריט הראשון(
שני ( )2הצהרות השירות מתאריך בתוך  45ימים המציג את כתובת השירות ואת תאריך החיבור מהרשימה הבאה נדרשים:
● טלוויזיה בכבלים  /לוויין  /אינטרנט) הצעת חוק או הזמנת עבודה(
● חשמל) הצעת חוק או“ ההצהרה של שירות ”מכתב(
● גז) הצעת חוק או“ ההצהרה של שירות ”מכתב(
● טלפון בית י) הסלולר אינו מקובל( ) הצעת חוק או הזמנת עבודה(
● דף הבית  /ביטוח השוכר) חשבון ,מדיניות או“ ההצהרה של שירות ”מכתב(
רשומות סטודנטים) נא לספק את כל החלים על כל תלמיד(
כל המסמכים שאינם באנגלית חייבים להיות מלווים בתרגום מורשה לאנגלית
□תעודת לידה מקורית) נדרש(
□חיסון רשומות ו דו"ח בדיקה פיזית האחרונה) נדרש(
□ רשומות קודמות של בית הספר
● ציונים : PK-Kלא דרוש
● ציונים : 1-8כרטיס הדו"ח האחרון /דו"ח התקדמות) נדרש(
● ציונים  7 : 9ו 8ציונים תמלילים) נדרש(
● ציונים  8: 10ו  9ציונים תמלילים) נדרש(
● ציונים  9: 11ו  10ציונים תמלילים)נדרש(
● ציונים  10, 9, :12ו  11ציונים תמלילים) נדרש(
□ ELL/ESLרשומות) אם ניתן ליישום(
□משמורת רשומות ) אם ניתן ליישום(
□פעיל  IEPאו  504תוכנית) אם ניתן ליישום (
□צווי בית משפט) אם ניתן ליישום
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