ONLINE REGISTRATION
FOR ALL RETURNING STUDENTS
2020 – 2021 SCHOOL YEAR
Registration for the 2020 -2021 school year is now open. All returning students must be registered
through the Parent Portal by June 1, 2020. You may start the online registration process by accessing
your Parent Portal through the crsd1275.org website from the Parents Tab, or by copying this link to
your web browser https://www.teacherease.com/common/login.aspx

Registration Fees
Grade
E.C., Kindergarten - 5th
6th - 8th
Preschool

Discounted
Registration Fee
$90.00
$100.00
No Fee

Registration Fee if received
after June 1, 2020
$120.00
$130.00
No Fee

To receive the discounted registration fee, all payments must be made in full at the time of registration
through WePay or by mail. WePay is an online payment service provider that works in conjunction
with online registration. The District is waiving all convenience fees associated with online payments
through June 1. No cash payments will be accepted at this time.
Checks can be mailed to the following address and must be paid in full and post marked on or before
June 1, to receive the discounted registration fee.
Chicago Ridge School District 127.5
6135 West 108th Street, Chicago Ridge IL 60415
There will be an option to print a fee waiver during the online registration process. All fee waiver
applications along with supporting documentation must be returned to the District Office by July 1st.
Anyone needing to register a new student should contact the District Office to schedule an
appointment when our offices reopen. If you have a new kindergarten student and wish to obtain the
discounted rate, call the District Office on or before June 1 at (708)636-2000.
Please note: School offices are currently closed due to the COVID-19 pandemic. While voicemail
messages are being accepted, the response time may be longer than usual.
Residency will be verified by CRSD 127.5 and documentation may be requested for proof of
residency, but is not required to complete the Online Registration Process.
Chicago Ridge School District 127 ½ Board Policy 4:140 allows parents/guardians who believe they are unable to afford school fees to
apply for a waiver of school registration fee. The parent or guardian shall submit an application and written evidence of eligibility to
waive the student's fees. If a student receiving a fee waiver is found to be no longer eligible during the school year, the Superintendent or
designee shall notify the student’s parent/guardian and charge the student a prorated amount based upon the number of school days
remaining in the school year. Please note, the Board of Education may pursue legal action against anyone who provides false
information. Also note that without an approved waiver application, a collection agency will be utilized if no payment is received within
60 days of your school registration.

التسجيل عن طريق االنترنت لكافة الطالب العائدين للمدرسة للعام الدراسي  2021-2020م
يونيو ،وذلك من خالل الدخول على بوابة الوالدين  Parent portalبموقع إدارة التعليم  crsd1275.orgاو عن طريق نسخ هذا
الرابط على متصفح االنترنت  web browserالخاص بكم https://www.teacherease.com/common/login.aspx

رسوم التسجيل
رسوم التسجيل إذا تم استالمها بعد األول من يونيو

رسوم التسجيل المخفضة

الصف

$120.00
$130.00
ال يوجد رسوم

$90.00
$100.00
ال يوجد رسوم

الطفولة المبكرة ،الروضة  -الخامس
السادس  -الثامن
ما قبل المدرسة

للحصول عىل رسوم التسجيل المخفضة ،فإنه يجب أن يتم دفع كافة الرسوم بالكامل وقت التسجيل وذلك من خالل
عب
بالبيد .من الجدير بالذكر أن تطبيق  WePayعبارة عن مقدم خدمة يعمل بالتعاون مع التسجيل ر
تطبيق  WePayأو عن ر
االنبنت .كما وأن إدارة التعليم قد أعفت الطالب من أية رسوم مرتبطة بعملية الدفع عن طريق ر
ر
االنبنت وذلك ر
حت تاري خ األول من
يونيو.
لن يتم قبول أية دفعات نقدية خالل هذه ر
الفبة.
التاىل رشيطة أن يتم دفع الرسوم بالكامل وأن تكون الرسائل مختومة
البيد إىل العنوان
كذلك بإمكانكم إرسال الشيكات عن طريق ر
ي
البيد بتاري خ األول من يونيو أو قبل ذلك للحصول عىل الرسوم المخفضة:
من مركز ر
Chicago Ridge School District 127.5
6135 West 108 Street
Chicago Ridge, IL 60415
كذلك سيكون هناك خيار تعبئة طلب الحصول عىل إعفاء من الرسوم خالل عملية التسجيل .هذا مع مالحظة رضورة إرسال
ر
الديسبكت) قبل تاري خ األول
طلبات اإلعفاء من رسوم التسجيل مع كافة المستندات المؤيدة لذلك الطلب إىل مكتب ادارة التعليم (
من يونيو .
ر
بتسجل الطالب الجدد ،فان عىل اولياء االمور المعنيي االتصال بمكتب ادارة التعليم لتحديد موعد معهم عندما
أما فيما يتعلق
ر ي
ر
يعاد فتح المكاتب .اما اذا كان لديكم طفل جديد يف مرحلة الروضة  kindergartenتودون الحصول له عىل رسم تسجيل مخفض،
فإن بامكانكم االتصال بمكتب ادارة التعليم بتاري خ األول من يونيو أو قبل ذلك عىل هذا الرقم.2000-636)708( :
كذلك ر
يرج مالحظة أن مكاتب المدارس مقفلة اآلن بسبب جائحة كوفد  .19 -ورغم أنه يتم قبول الرسائل الصوتية ،فإن الرد عليها
قد يستغرق وقتا أطول من المعتاد.
سيتم تدقيق مكان اإلقامة من قبل إدارة التعليم بمنطقة شيكاجو ري ج  127.5وقد يطلب منكم تقديم المستندات الالزمة إلثبات
ذلك ،ولكن هذا غب مطلوب إلكمال عملية التسجيل عن طريق ر
االنبنت.
th

غي قادرين عىل دفع
بموجب وثيقة المجلس  4:140الخاصة بإدارة التعليم بشيكاغو ري ج  ،127.5فإنه يسمح ألولياء أمور الطالب الذين يعتقدون أنهم ر
رن
المعنيي تقديم الطلب واإلثباتات الالزمة الستحقاق الطالب لالعفاء من
رسوم المدرسة التقدم بطلب إعفاء من رسوم التسجيل بالمدرسة .وعىل أولياء األمور
تبي أن أحد الطالب الذين حصلوا عىل اإلعفاء قد وجد بانة لم يعد مؤهال للحصول عىل االعفاء خالل العام الدراس ،فإن ر
الرسوم .ولكن إذا ما ر ن
المشف العام
ي
اس
 .عىل المدارس أو من يعينه يقوم باخبار أولياء الطالب بذلك وتحميلهم المبلغ المستحق من الرسوم بناء عىل عدد أيام الدراسة المتبقية من العام الدر ي
كذلك فإن مجلس التعليم قد يرفع قضية قانونية ضد أي شخص يقدم معلومات مزورة .كذلك فإنه دون تقديم طلب معتمد لالعفاء من الرسوم ،فإنه قد يتم
ن
توكيل هيئة تحصيل للقيام بتحصيل المبالغ المستحقة يف حال عدم استالم الدفعات المستحقة خالل مدة  60يوما من تاري خ التسجيل بالمدرسة

