RIDGE CENTRAL

FINLEY JR. HIGH

RIDGE LAWN

ZAPISY WSZYSTKICH
UCZNIÓW NA ROK
SZKOLNY 2019 – 2020
Uwaga, rejestracja wszystkich uczniów odbędzie się w powyżej wymienionych
placówkach bez względu na szkołę, do której dziecko uczęszcza w ciągu roku szkolnego

Data:
Godziny:
Miejsce:

sobota, 13 kwietnia 2019
8:00 do 14:00
Ridge Lawn School
5757 W. 105th St.
Chicago Ridge, IL 60415

Zachęcamy wszystkie rodziny do nie zwlekania z zapisami i do rejestracji uczniów w sobotę (4/13/19).
Dodatkowe dni rejestracji:

Wtorek, 16 kwietnia lub środa, 17 kwietnia
15:00 do 18:30 w szkole Finley Jr. High School
10835 S. Lombard, Chicago Ridge, IL 60415

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby dokonać rejestracji, rodzice/opiekunowie lub inne osoby sprawujące prawną opiekę nad dzieckiem, muszą przedstawić trzy
odpowiednie i aktualne dokumenty w kolejności.
1. POSIADANIE DOMU NA WŁASNOŚĆ/WYNAJEM (WYMAGANY JEDEN)
❑ Wyciąg z Pożyczki Hipotecznej/Książeczka Spłat/Akt Własności Nieruchomości/Dowód zapłaty Podatku od
Nieruchomości
❑ Polisa Ubezpieczenia Tytułu Prawnego/Umowa Sprzedaży/HUD 1 Settlement Statement (dokumenty końcowe przy
zawieraniu umowy)
❑ Umowa Najmu/Wynajem (z datą i z aktualnymi danymi kontaktu właściciela lokalu mieszkalnego)
2. DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM (WYMAGANY JEDEN)
❑ Prawo Jazdy lub Stanowe ID ◻ inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 3. RACHUNEK ZA (WYMAGANY JEDEN)
◻ Gaz
◻ Telefon
◻ Prąd

◻ Telewizję kablową

W przypadku kiedy rodzice/opiekunowie nie są w stanie dostarczyć powyżej wymaganych dokumentów, Dystrykt szkolny weźmie
pod uwagę inne odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w obwodzie szkoły:
⬜ Polisa ubezpieczeniowa (np., domu, auta, na życie)
⬜ Karta wyborcy
⬜ Tytuł Własności Auta lub karta rejestracyjna
⬜ Karta Public Aid
⬜ Umowa pożyczki ratalnej z banku lub innej instytucji
finansowej
⬜ Czek/odcinek z czeka
⬜ Umowa o świadczeniach usług w mieszkaniu (np.,
naprawa urządzeń, usuwanie szkodników, instalacja okien)

⬜ Wyciąg z konta oszczędnościowego lub czekowego
⬜ Rachunek jednej z główniejszych kart kredytowych
⬜ Anulowane czeki z wytłoczonym nazwiskiem i adresem
⬜ Kwatera wojskowa
⬜ Pisemne Oświadczenie Zamieszkania (forma ta jest
dostępna w sekretariacie szkoły i/lub na stronie internetowej
szkoły)
⬜ Pisemne oświadczenie braku stałego adresu zamieszkania
(forma ta jest dostępna w biurze szkoły i/lub na stronie
internetowej szkoły)

OPŁATA REJESTRACYJNA - 3 Możliwości

1. Zapłata w całości przy rejestracji i otrzymanie zniżki w wysokości $30.00 na każdego ucznia
2. Zapłata w całości do 16 sierpnia 2019
3. Złożenie wniosku o umorzenie opłat (Fee Waiver)
Opłata
Cena ze zniżką jeżeli cała suma zostanie wpłacona w
Klasa
Rejestracyjna
dniu Zapisów Wszystkich Uczniów
Wczesna Edukacja, Zerówka - 5
$120.00
$90
6- 8
$130.00
$100
Przepis Rady Szkolnej Okręgu Szkolnego Chicago Ridge 127 ½ 4:140 zezwala rodzicom/opiekunom, którzy uważają że nie są w stanie
zapłacić opłat szkolnych, na złożenie aplikacji o zwolnienie z opłat szkolnych. Rodzic lub opiekun powinien złożyć aplikację wraz z
dokumentami potwierdzającymi sytuację składającego oświadczenie. W przypadku kiedy uczeń przestaje kwalifikować się o umorzenie opłat
szkolnych w ciągu roku szkolnego, Kurator Oświaty lub osoba do tego uprawniona poinformuje rodzica/opiekuna ucznia o zaszłych zmianach
i naliczy płatność proporcjonalną do ilości pozostałych dni w roku szkolnym. Należy zauważyć, że Rada Pedagogiczna może prowadzić
działania prawne przeciwko osobom, które złożą fałszywe oświadczenia. Należy również pamiętać, że bez zatwierdzonego wniosku o
umorzenie opłat szkolnych, firma windykacyjna będzie wykorzystana jeśli w ciągu 60 dni od daty rejestracji szkoła nie otrzyma żadnej
płatności
Okręg Szkolny Chicago Ridge 127 ½ będzie uczestniczyć w Programach National School Lunch and School Breakfast (Szkolne Obiady i
Szkolne Śniadania) pod nazwą Community Eligibility Provision (Ogólnodostępne Uprawnienia) (CEP). Szkoły uczestniczące w tym
programie codziennie dostarczają pierwsze i drugie zdrowe śniadania bezpłatnie dla WSZYSTKICH uczniów w trakcie trwania roku
szkolnego. Prosimy pamiętać, że aby twoje dziecko jadło posiłki w szkole, niezbędne jest złożenie zamówienia na te posiłki. Mleko będzie
podane do każdego posiłku. Będzie też możliwość zakupu samego mleka.
Przepis Rady Szkolnej Okręgu Szkolnego Chicago Ridge 127 ½ 6:50 mówiący o profilaktyce zdrowotnej ucznia, w tym zdrowego odżywiania i
aktywności fizycznej, będzie promowany w ramach programu edukacyjnego, działalności szkolnej i programów żywienia w okręgu szkolnym.
Obowiązkiem Kuratora Oświaty lub osoby wyznaczonej, jest dopilnowanie aby każda szkoła działała zgodnie z prawem, aby przepis ten był
udostępniany do wglądu mieszkańcom okręgu szkolnego co roku, i aby mieszkańcy byli informowani o wcielaniu w życie i postępach tego
przepisu.
Chicago Ridge School District 127.5, Dr. Bernard J. Jumbeck Administrative Center, 6135 W. 108th Street , Chicago Ridge, IL 60415
Phone: (708) 636-2000 Fax: (708) 636-0916, www.crsd1275.org

