Public Schools of Edison Township
ENROLLMENT CENTER
312 PIERSON AVENUE * EDISON, NEW JERSEY 08837
టెలిఫోన్ (732) 452-4570 ఫయాక్స్ (732) 452-4576
సోమవయరం న ండి శుక్రవయరం వరక్ు 9:00 am – 3:00 pm

రిఛర్డ్ ఓ’మేలీ, ఇడి. డి.
రిఛర్డ్ బెనడ
ె క్స
ి ్
సూపరింటెండంట్ ఆఫ్ సూూల్స్

మేనేజర్డ

నమోద ఆవశ్ాక్తలు
* తలిి - తండిి లేదా సంరక్షక్ుడు విదాారిిని నమోద చేయంచడం తపపనిసరి (విదాారిి వయోజన డు అయవ ంటే తపప)
* విదాారిి ఎడిసన్ పయింతంలో నివసంచడం తపపనిసరి.
* నమోద చేయంచేంద క్ు లేదా మళ్లి నమోద చేయంచేంద క్ు విదాారిి హాజరుకయవడం తపపనిసరి.
నమోద సమయంలో ఈ క్రంది పత్ాిలు సమరిపంచాలి:
పయిధానా నివయస రుజువ లు:
ఈ క్రందనివవబడిన నివయస రుజువ లలో ఏ నాలుగింటి (4) సమేేళనాననయనా సమరిపంచవచ ు:
పిసు త ఆసి పన న బిల్స, డీడ్, లీజ్, లీజ్ ప నరుది రణ పతిం లేదా భూసయవమి సంతక్ం చేసన పతిం, నివయసయనిన సూచంచేవి.
పిసు త యుటిలిటీ బిల్స, పేరు మరియు చరునామాత్ో సహా
తలిి - తండి/ి సంరక్షక్ుని ఫోటో ఐ.డి., పిసు త చరునామాత్ో సహా ( డరైవర్డ ల రసెన్్, మొదలగునవి)
అదె చలిి ంప రసీద లు లేదా రదె యన అదె చక్సలు
పిసు త ఆటోమొబెరల్స రిజిసే్ష
ే న్ లేదా ఇనూ్రెన్్ కయర్డ్
బ్ాంక్స లేదా కెరడిట్ కయర్డ్ సే్ట్మంట్
మిలిటరీ సే్టస్ మరియు అసెరన్ మంట్క్ు సంబంధించన పత్ాిలు
కోరు్ ఉతు రువలు, సే్ట్ ఏజన్స్ ఒపపందాలు మరియు కోరు్ లేదా ఏజన్స్ యొక్ూ పేి స్ మంట్్ లేదా ఆదేశయల ఇతర సయక్షాం
(సూచన: పిత్ానమానయంగయ నివయస పత్ాిలు పరిగణలోనిక్ తీస కోబడత్ాయ.)

విదాారిి జనేదిన రుజువ
జనేదిన ధ్ి వపతిము / పయస్పోర్డ్ / పేరు మరియు వయస ్న త్లిపే ఇతర అధికయరిక్ పత్ాిలు
నవీక్రించబడిన టీకయల రికయర్డ్
విదాారిి పేరు, వెరద ాడు లేదా వెరదాశయల పేరు, మరియు టీకయలు వేసన నెల, త్ేదీ & సంవత్రంత్ో సహావ నన ఆంగి పతిము
సూూల్స రికయరు్లు (లభామయత్ే) – బదిలీ కయర్డ్ / సూూలున ండి వెరదొలగిన లేదా విడచన ధ్ి వీక్రణ పతిము / రిపోరు్ కయర్డ్ / గతంలో చదివిన సూూల్స న ండి హాజరు
మరియు గరరడ్ ల వల్స / టెస్్ సోూరుి / IEP ని ధ్ి వీక్రించే లేఖ
సంరక్షక్ రుజువ , వరిుసనే
ేు , అభారిించబడవచ ు.
మరింత సమాచారయనికె,ై వెబ్ లో http://www.edison.k12.nj.us/enrollment వదె మమేలిన దరిశంచండి.
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