WARREN CONSOLIDATED SCHOOLS

8655 Irving Rd * Sterling Heights, MI 48312 * 586-825-2400

Duhet të keni informacionin e mëposhtëm përpara se të vini që të regjistroni
studentin. NUK KA PËRJASHTIME!
Shënojeni kur
ta plotësoni

Dokumentet që duhen sjellë për regjistrim
Certifikatë lindjeje origjinale
Kartelë vaksinimi
Emrat dhe adresat e të gjitha shkollave që keni ndjekur duke përfshirë: Emrin e
Shkollës, Adresën, Qytetin, Shtetin, dhe Numrin e telefonit.
Rekord Zyrtar i Disiplinës (Rekordet e disiplinës nga shkollat e mëparshme
duhet të sillen përpara se të përcaktohet vendosja përfundimtare e nxënësit në
shkollë.)
Kontratë aktuale të kredisë OSE të qirasë OSE deklaratë të taksës së pronës
Faturë Aktuale (për shembull, faturë e shërbimeve, e telefonit celular, e
doktorit, e inshurencës etj.). Fatura duhet te ketë në të, emrin dhe adresën e
prindit/pronarit te shtëpisë. Njoftim i prerjes se shërbimeve nuk do të pranohet.
Nëse nuk jeni pronari/ose qirambajtësi do tju duhet një letër e noterizuar
nga pronari ose qirambajtësi, e cila deklaron që ju jetoni me ta ose në
shtëpine e tyre. Së bashku me atë letër, duhet te sillni informatat e
përmendura më lart në emrin e tyre. Gjithashtu, ju si prind, keni 30 ditë
për të sjellë në shkollë një faturë që vjen në këtë adresë me emrin tuaj.
Leje drejtimi automjeti e prindit/kujdestarit ligjor Studentin duhet ta regjistrojë
prindi/kujdestari ligjor.
Dëshmi për përcaktimin e klasës Dëftesë (klasa 1-8) OSE listë notash (klasa 912).
Dëshmi kontrolli të shikimit dhe dëgjimit (vetëm për kopshtin). Duhet të
paraqitet ditën e parë të shkollës.
Dëshmi kujdestarie, nëse është e zbatueshme.
Program i Individualizuar Edukimi (IEP) ose Plan 504 (504 Plan) i Arsimit Special,
nëse është e zbatueshme.
Kartelë mjekësore, nëse është e zbatueshme.

Bordi i Arsimit i Distriktit të Warren Consolidated School përputhet me të gjithë legjislacionin dhe rregulloret federale dhe shtetërore që ndalojnë diskriminimin dhe
me të gjitha kërkesat dhe rregulloret e Departamentit të Arsimit të Shteteve të Bashkuara dhe Departamentit të Arsimit të shtetit të Miçiganit. Asnjë person nuk do
të diskriminohet, nuk do të përjashtohet nga pjesëmarrja, nuk do t’i mohohen përfitimet për shkak të gjinisë, racës, ngjyrës, besimit fetar, kombësisë ose
paraardhësve, moshës, gjendjes civile, nivelit të kufizuar të anglishtes apo aftësisë së kufizuar, dhe nuk do të jetë objekt i ndonjë forme tjetër të diskriminimit në
ndonjë program apo praktikë punësimi apo aktivitet.

