எடிசன் நகரிய பபாதுப் பள் ளிகள்
Public Schools of Edison Township
பதிவு மையை்
312 PIERSON AVENUE * EDISON, NEW JERSEY 08837
த ொமைபபசி (732) 452-4570 த ொமைநகலி (732) 452-4576
திங் கள் முதல் பவள் ளி வமர 9:00 am – 3:00 pm

Richard O’Malley, Ed. D.

Richard Benedict

பள் ளிகளுக்கொன கண்கொணிப் பொளர்

பைைொளர்

பதிவுக்கான ததமவகள்
* (ைொணவர் வயது வந் வரொக இருந் ொை் விர) தபற் பறொர் அை் ைது பொதுகொவைர்
ைொணவமரப் பதிவு தெய் ய பவண்டுை்
* ைொணவர் எடிெனிை் வசிக்க பவண்டுை்
* பதிவு அை் ைது ைறு-பதிவு தெய் ய ைொணவர் இருக்க பவண்டுை்
பதிவு தநரத்தின்தபாது கீழ் க்கண்ட ஆவணங் கள் தரப் பட தவண்டுை் :
விருை் பத்தக்க வாழ் விடச் சான்றுகள் :
கீழ் க்கண்ட வாழ் விடச் சான்றுகளில் ஏததனுை் நான்குடனான (4) இமணப் பு
தரப் படலாை் :
தற் தபாமதய வொழ் விட ்ம க் குறிப்பிடுை் தெொ ்து வரிெ் சீட்டு, ஆவணை் , கு ் மக,
கு ் மக புதுப்பிப்பு அை் ைது வீட்டு உரிமையொளரிடமிருந்து மகதயொப்பமிடப்பட்ட
கடி ை்
தற் தபாமதய பயன்பொட்டுெ் சீட்டு, தபயர் ைற் றுை் முகவரியுடன்
ற் பபொம ய முகவரியுடன் தபற் பறொர்/பொதுகொவைரின் ஒளிப்பட அமடயொள அட்மட
(ஓட்டுநர் உரிைை்
பபொன்றமவ)
வொடமக தெலு ்திய இரசீதுகள் அை் ைது விைக்கப்பட்ட கொபெொமைகள்
ற் பபொம ய வொகனப் பதிவு அை் ைது கொப்பீட்டு அட்மட
வங் கி அை் ைது கடன் அட்மட அறிக்மக
இரொணுவ நிமைமை ைற் றுை் பணி த ொடர்பொன ஆவணங் கள்
நீ திைன்ற ஆமணகள் , அரசு முகமை ஒப்பந் ங் கள் ைற் றுை் நீ திைன்ற அை் ைது
முகமைப் பணிகள் அை் ைது வழிகொட்டு ை் களின் பிற ெொன்று
(குறிப் பு: வொழ் விட ்தின் ைொற் று ஆவணங் களுை் கருதிப் பொர்க்கப் படுை் .)

ைாணவரின் பிறந் த நாள் சான்று
பிறப்புெ் ெொன்றி ழ் / கடவுெ் சீட்டு / தபயர் ைற் றுை் வயம க் கொட்டுை் பிற அலுவைக
ஆவணை்

சிறப் புத் தன்மைக்கு குமறவான எதுவுமில் மல Nothing Less Than
Excellence

இற் மறப் படுத்தப் பட்ட தநாபயதிர்ப்புப் பதிதவடு
ைொணவரின் தபயர், ைரு ்துவர் அை் ைது ைரு ்துவைமன தபயர், ைற் றுை்
பெொ மனகள் நடந் ைொ ை் ,
ப தி & ஆண்டு ஆகியவற் றுடனொன ஆங் கிை ஆவணை்
பள் ளிப் பதிதவடுகள் (கிமடக்குைானால் ) –ைொறு ை் அட்மட / திருை் ப்ப் தபறு ை்
ைற் றுை் விைகை் ெொன்றி ழ் / அறிக்மக அட்மட / முந்ம ய பள் ளியிலிருந்து வருமக
ைற் றுை் வகுப்பு நிமைமய உறுதிப்படு ்துை் கடி ை் / ப ர்வு ைதிப்தபண்கள் / IEP
பாதுகாப் புச் சான்று, தபொருந்துைொனொை் , பகட்கப்படைொை் .
தைலுை் தகவல் களுக்கு, எைது இவ் வமலத்தளத்மதப் பார்மவயிடுக:
http://www.edison.k12.nj.us/enrollment
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