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Required Document Uploads 
 

• ALL New Students 
o Birth Certificate - Original, plus notarized translated copy (if original is in a language 

other than English) 
o Parent/Guardian Driver's License or State Issued ID Card  

o Proof of Residency – (ONE of the following) 
§ Current deed, mortgage. lease. home owner's or renter's insurance declaration 

page, or real property tax bill 
§ Utility bill or receipt of utility issued within 90 days of enrollment 
§ Paycheck or paystub issued to the parent or student within 90 days of enrollment 

that includes the address of the parent's or student's primary residence 
§ The most recently available bank statement issued to the parent or student that 

indicates the address of the parent's or student's primary residence 
§ In special cases (i.e. new immigrant families) a notarized double affidavit may be 

accepted, along with a POR from the homeowner 

o Medical Forms 
§ Physical Examination Form  
§ Vision Screening  
§ Hearing Screening  
§ Student's Immunization Records – refer to the Immunization Summary 
§ Allergy Information 

o Child's Social Security Card - (if available) 

• TRANSFER Students (Grades 1-8) 
o Records Request Form  
o Grade Documentation - Current report card or progress report 

• SPECIAL Situations 
o Court Order: (if applicable) Stamped, certified copy establishing custody or 

guardianship 

o Guardianship: (if applicable) Complete, current legal court documents must be 
presented at the time of registration. 

o Special Education Paperwork - (if applicable)  
§ Current ETR and IEP for students with disabilities 
§ Current Section 504 Accommodation Plan 
§ Gifted Identification  

• Annual School Fee - $250 paid before 1st day of classes. 
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Необхідні завантаження документів 
 

• ВСІ нові студенти 
o Свідоцтво про народження - оригінал, плюс нотаріально засвідчена копія (якщо 
оригінал є іншою мовою, ніж англійська) 

o Посвідчення водія або посвідчення особи, виданої державою 
o Підтвердження Проживання - (ОДНО з наступного) 

§ Поточний акт, застава. оренда. сторінка декларації про страхування 
власника будинку чи орендаря або рахунок податку на нерухомість 

§ Рахунок за комунальні послуги або квитанція про комунальні послуги, 
видані протягом 90 днів після зарахування 

§ Зарплата або платіж, виданий батькові або студенту протягом 90 днів після 
зарахування, що включає адресу основного місця проживання батьків або 
учня 

§ Остання доступна банківська виписка, видана батькові чи школяреві, що 
вказує адресу основного місця проживання батьків або учня 

§ У особливих випадках (тобто нових сімей-іммігрантів) може бути прийнято 
нотаріально посвідчене подвійне твердження разом із POR від власника 
дому 

o Медичні форми 
§ Форма фізичного обстеження 
§ Скринінг зору 
§ Скринінг слуху 
§ Записи про імунізацію студентів - див. Підсумок імунізації 
§ Інформація про алергію 

o Картка соціального захисту дитини - (за наявності) 

• ТРАНСФЕР Учні (1-8 класи) 
o Форма запиту записів 
o Документація по класу - поточна карта звіту або звіт про хід виконання 

• СПЕЦІАЛЬНІ ситуації 
o Ухвала суду: (якщо це застосовується) Штампована, завірена копія про 
встановлення опіки чи піклування 

o Піклування: (за наявності) Повні, діючі юридичні документи суду повинні бути 
представлені під час реєстрації. 

o Документи про спеціальну освіту - (якщо застосовується) 
§ Поточні ЗНО та ЗНО для студентів з обмеженими можливостями 
§ Поточний розділ 504 План розміщення 
§ Обдарована ідентифікація 

• Плата за школу - $250, сплачені до першого дня занять. 


