اختيارات التسجيل
التسجيل عملية متعددة الخطوات .يرجى مراجعة جميع الخطوات والمتطلبات أدناه.
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سجل الدخول إلى www.brookline.k12.ma.us/registration
استكمل طلب التسجيل وجدولة موعد التسجيل المطلوب على االنترنت
اجمع الوثائق المطلوبة (انظر أدناه) واحضرها إلى موعد التسجيل الخاص بك
أكمل فحص تعلم اللغة اإلنجليزية (إن وجد)
احصل على المهمة المدرسية األخيرة
يجب أن يتم تحديد التطعيمات من قبل ممرضة المدرسة قبل االلتحاق بالمدرسة
حضور االجتماع في المدرسة المخصصة مع مستشار الطالب والمدرسة

الوثائق المطلوبة
البطاقة التعريفية لولي األمر/الوصي
رخصة قيادة/بطاقة هوية صالحة صادرة عن والية ماساتشوستس ،وثيقة سفر ،بطاقة عسكرية ،أي بطاقة تعريفية أخرى مع صورة وصادرة
عن الدولة
اثبات السكن
أحد الخيارات الواردة فيما يلي
● آخر دفعة لمصلحة الرهن العقاري
● آخر فاتورة ضرائب على العقار
● نسخة عن بيان التسوية باإلضافة إلى آخر دفعة
● نسخة عن عقد إيجار موقع حالي باإلضافة إلى اتفاقية المعيشة من المالك (يجب إكمال النموذج من قبل المالك)
● إيجار سكني آخر باإلضافة إلى اتفاقية المعيشة من المالك (يجب إكمال النموذج من قبل المالك)
اثبات اإلشغال
البند األول من القائمة أدناه
البند الثاني من القائمة أدناه (يجب أن يكون من شركة أخرى غير الواردة في البند األول)
فاتورتين ( )2خدمات مؤرخة منذ  45يوم تظهر عنوان الخدمة وتاريخ االتصال من القائمة التالية:
● كابل/القط فضائي تلفاز/انترنت (فاتورة أو طلب عمل)
● الكترونيات (فاتورة أو رسالة "بيان خدمة")
● غاز (فاتورة أو رسالة "بيان خدمة")
● هاتف منزلي (ال يقبل الهاتف المحمول) (فاتورة أو طلب عمل)
● تأمين منزلي/مؤجر (فاتورة ،بوليصة ،أو رسالة "بيان خدمة")
سجالت الطالب (يرجى توفير جميع ما يتعلق بكل طالب)

يجب أن تكون جميع الوثائق التي ليست باللغة اإلنجليزية مرفقة مع ترجمة مصدقة إلى اللغة اإلنجليزية
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شهادة الميالد األصلية (مطلوبة)
سجالت اللقاح وأحدث تقرير فحص جسدي (مطلوب)
سجالت المدرسة السابقة
الصف  :PK-Kغير مطلوب
الصف  :8-1آخر بطاقة تقرير/تقرير إنجاز (مطلوب)
الصف  :9محاضر الصف السابع والثامن (مطلوب)
الصف  :10محاضر الصف التاسع والثامن (مطلوب)
الصف  :11محاضر الصف العاشر والتاسع (مطلوب)
الصف  :12محاضر الصف التاسع ،العاشر ،والحادي عشر (مطلوب)
سجالت متعلمي اللغة اإلنجليزية (إن وجدت)
سجالت الوصاية (إن وجدت)
برنامج تعليم فردي فعال أو خطة ( 504إن وجدت)
أوامر المحكمة (إن وجدت)
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