Kontaktoni Shkollën tuaj Publike Lokale

Regjistrimet për Klasën e Kopshtit
20 Janar-29 Maj 2015
Regjistroni Fëmijën Tuaj Tani Për Shtator 2015!

Drejtoria Arsimore e Filadelfias.
Fëmija duhet të jetë 5 vjeç deri më 1 Shtator 2015!
2015
Vizitoni shkollën e lagjes dhe sigurohuni të sillni me vehte



Rekordet e fundit të vaksinimeve
Kartë Identifikuese për Prindin/Kujdestarin: Patentën e shoferit të PA/ID me fotografi (jo
patentë), Kartë identifikimi Federale, e shtetit ose foto ID e punësimit, ose pasaportë

Kërkohet një prej dokumentave të mëposhtëm:








Çertifikatën origjinale të lindjes të fëmijës
Kopje e noterizuar e çertifikatës së lindjes të fëmijës
Pasaportë e vlefshme e fëmijës
Çertifikatën origjinale të pagëzimit, ku të tregohet datëlindja e fëmijës
Kopje e noterizuar e çertifikatës së pagëzimit, ku të tregohet datëlindja e fëmijës
Deklaratë e noterizuar nga prindërit, ose i afërm, që tregon datëlindjen e fëmijës
Rekorde të shkollës së mëparshme, ku tregohet datëlindja

DHE
Mos harroni të sillni provat për adresën ekzistuese në emër të prindit ose kujdestarit. Shkolla mund të
kërkojë të shikojë dy prova të adresës.










Tapinë e Shtëpisë
Letrën e Veprimeve të Huamarrjes (Mortgage)
Faturat e fundit të ujit, gazit, elektrikut, telefonit
Faturën e taksës së tokës
Patentën e shoferit, ose letrën me ndërrimin e
adresës
Letër nga Zyra e Sigurimit Social, me adresë
Letër nga Zyra e Asistencës Sociale me adresë
Letrat nga Zyrat e Adoptimit të Fëmijëve dhe DHS
pranohen për regjistrim, kur një nxënës është në
kujdesin e një agjensie të kujdesit të fëmijëve
Kontrata e qiramarrjes me emrat e
prindit/kujdestarëve ligjorë dhe fëmijëve








Kartë e vlefshme identiteti e DOT
Fatura aktuale e kredit kartës
Regjistrimi i fundit i makinës
Karta e Votuesit me adresën aktuale
Fatura e bankës me adresën aktuale
Shkresë nga IRS, ose shkresa të tjera të pagës dhe taksave
p.sh., W2, 1040, 1099
 Çekun e fundit të punës me adresën aktuale
 Letrat nga Zyrat për të pastrehët, ose të strehimit pranohen
për regjistrim për nxënësit pa shtëpi
 Kontrata për blerjen e shtëpisë e firmosur, kur dita e
shitblerjes(settlement) është brenda 45 ditëve kalendarike

Ju dhe fëmija juaj mund të informoheni për klasën e kopshtit, duke vizituar shkollën tuaj lokale gjatë

Vizitës së Hapur në Kopësht
Dita e Vizitës së Hapur në Kopësht – E Mërkurë 4 Mars 2015
Java e Vizitës së Hapur në Kopësht – 11 Maj – 15 Maj 2015
Për vizita të tjera, kontaktoni shkollën tuaj lokale për orën dhe ditën e mundëshme, gjatë javës
Për shkollën tuaj lokale shkoni në https://webapps.philasd.org/school_finder/sq
Translation and Interpretation Center (12/2014)

Kindergarten Registration Flyer (Albanian)

