WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE W CELU
ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI

Dystrykt szkolny Palos 118
WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA
1.
2.
3.

Oryginał / uwierzytelniona kopia aktu urodzenia
Dowód miejsca zamieszkania,zawiera jedną pozycję z kategorii I i dwie pozycje z kategorii II (oprócz prawa jazdy / stanowego
dowodu tożsamości)
Dowód sprawowania opieki (jeżeli dotyczy)
Jeżeli uczeń jest nowy w Dystrykcie lub przeprowadził się do Dystryktu, Dowód miejsca zamieszkania musi być dostarczony.

Kategoria I
➢
➢
➢
➢
➢

(wymagany jest jeden z następujących dokumentów)
Właściciel(e) domu: Muszą dostarczyć aktualny wyciąg z hipoteki (lub podpisane i datowane dokumenty hipoteczne, i/lub
dokumenty zamknięcia, takie jak HUD-1 (RESPA), jeśli jest to nowa własność lub jeśli nieruchomość nie jest obciążona hipoteką).
Najemca(-y) z umową najmu: Podpisana i opatrzona datą umowa najmu oraz dowód wpłaty za ostatni miesiąc.
Najemca(-y) bez umowy najmu: podpisany i datowany list rezydencji od wynajmującego oraz dowód opłaty czynszu za ostatni
miesiąc (Palos 118 formularz 760:E1). Formularz E1 musi być poświadczony notarialnie.
Mieszkanie z rezydentem Dystryktu: Podpisane i datowane przez osobę odpowiedzialną za pobyt. Dowód zamieszkania od
właściciela oraz Rodzica / Opiekuna. (Palos 118 – Formularz 760:E2). Formularz E2 musi być poświadczony notarialnie.
Inne: Sytuacje inne niż powyższe muszą być rozpatrzone przez Biuro Kuratora.

Kategoria II
(dwa dokumenty oprócz prawa jazdy / stanowego dowodu tożsamości wykazujące
adres nieruchomości oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna są wymagane)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Prawo jazdy / stanowy dowód tożsamości (wymagane)
Rachunek za gaz
Rachunek za energię elektryczną
Rachunek za wodę
Rachunek za kablówkę
Rachunek za telefon komórkowy
pracodawcy
Ubezpieczenie samochodowe
Rejestracja pojazdu
Polisa ubezpieczeniowa właściciela domu/wynajmu
Aktualna karta pomocy publicznej
Aktualny rachunek podatkowy z dowodem zapłaty

Sugestie dotyczące nowych rezydencji
Formularz zmiany adresu Poczty USA
Instalacja kablówki
Rachunek od firmy przeprowadzkowej
Weryfikacja zmiany adresu w banku
List weryfikacyjny zmiany adresu od

Inne wymagania
Formularz badania lekarskiego / szczepienia (do 1 lipca roku szkolnego) - wszyscy nowi uczniowie przenoszący się do naszej placówki oraz
uczniowie rozpoczynający naukę w żłobku, przedszkolu oraz 6 klasie
Formularz badania wzroku (do 15 15 października roku szkolnego) - - - - przedszkole lub uczniowie rozpoczynający naukę w stanie Illinois.
Formularz badania stomatologicznego (do 15 maja roku szkolnego) - wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę w przedszkolu, w 2 i 6
klasie.

➢ Zaświadczenie o dobrej postawie ucznia z poprzedniej szkoły, jeśli uczeń przenosi się z innej szkoły (Klasy 1-8)

➢

Formularze Medyczne można znaleźć na stronie Dystryktu w zakładce Szybkie Linki – Dystryktowe Formularze Medyczne (Quick
Links – District Medical Forms)

*W celu uzyskania pomocy w tłumaczeniu prosimy o kontakt z Huwaidą Hamed pod numerem telefonu 708-761-5811.

