Chào mừng bạn đến San Leandro học khu thống nhất
Chúng tôi rất mong gặp bạn và con của bạn trong năm học năm 2015-2016.
Để bắt đầu trực tuyến đăng ký xin vui lòng ghé thăm:

https://abi.sanleandro.k12.ca.us/air/

Dăng ký bắt đầu ngày 23, tháng 2 năm 2015
Một khi bạn đã hoàn thành đăng ký trực tuyến thông qua không khí AERIES, xin vui lòng hẹn và mang lại một
bản sao của hình thức tuyển có chữ ký của bạn đến Trung tâm tuyển sinh Centralized tọa lạc tại:

2255 Bancroft Ave. San Leandro, CA 94577
điện thoại (510) 667-3503 Fax (510) 297-0508

Vui Lòng Hẹn Trước
Tài liệu cần thiết:
Hãy mang lại các tài liệu hỗ trợ sau đây với bạn đến Trung tâm tuyển sinh Centralized vào ngày hẹn của
bạn để hoàn tất đăng ký cho học sinh:

Bằng chứng cư trú:
❏ Pháp luật cha mẹ/người giám hộ (trình điều khiển của giấy phép hoặc hộ chiếu)
❏

❏

Bằng chứng cư trú bao gồm: hai (2) hiện tại hóa đơn (điện thoại, truyền hình cáp, PG & E, EBMUD, rác,
báo cáo ngân hàng, y tế hoặc chính phủ tương ứng) một (1) bản gốc: bất động sản thuế Bill, xác minh thế
chấp, chứng thư tin tưởng, gần ký quỹ hoặc cho thuê thỏa thuận chia sẻ cư trú hợp đồng:
Nếu bạn đang chia sẻ nơi cư trú với một gia đình, bằng chứng cư trú sẽ trong tên của người đó và thêm vào đó,
chúng tôi yêu cầu 2 mẩu thư trong tên của cha mẹ. Một đăng ký 30 ngày tạm thời sẽ được cấp nếu bạn chỉ
cần di chuyển và chưa nhận được thư trong tên của bạn.

Các tài liệu lịch sử sức khỏe:
❏

❏
❏

Tiêm chủng Records [cho chủng ngừa sau: bại liệt, DTP, bệnh sởi, quai bị, sởi Đức (MMR), Varicella (thủy đậu)
và viêm gan siêu vi B] trẻ em của bạn sẽ không thể bắt đầu học cho đến khi bạn đã cung cấp tài liệu hướng dẫn
của yêu cầu chủng ngừa.
Nhìn thấy bên kia để biết chi tiết. Hồ sơ vật lý hiện tại (1 lớp chỉ phải được ngày 1 tháng 3 năm 2015)
Kiểm tra hồ sơ Nha khoa (năm nhất trong khu vực trường thi cần thiết cho tất cả học sinh)

Yêu cầu thông tin sinh viên:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu báo cáo thẻ
Bảng từ trước trường học (không áp dụng cho các sinh viên mới của TK hoặc mẫu giáo)
Tóm tắt điểm kiểm tra trước trường học IEP hiện tại
(nếu có) kế hoạch hiện tại
n
Viê
504 (nếu có)
h
n
i
Si
Các quyền nuôi con/ly hôn tòa tài liệu (nếu có)
i gh
ớ
M nh
Dơn đặt hàng tòa án/Restraining (nếu có)
da
Foster thanh niên phụ huynh thỏa thuận (nếu có)

