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י"ב(-צ'קליסט לטרום רישום )טרום גן וכיתות א' בתי הספר הציבוריים של ברוקליין  
 www.brookline.k12.ma.us/registration  |  617.264.6492 | המשרד לענייני סטודנטים

 

 תהליך רישום תלמידים

 
 (, רישום נעשה אך ורק באמצעות פגישה.  www.brookline.k12.ma.us/registrationטופס הרישום און ליין וקבעו תור לפגישה )מלאו את  
 שתיקבע טרום הרישום. והביאו עמכם לפגישה (להלן המצוינים)אספו את כל המסמכים הנדרשים  

 
 

 אנגלית(.חייבת להיות מתורגמת לאנגלית עם חתימה נוטריונית אם שפת המקור אינה ) תעודת לידה מקורית    

 

 (., הדפס ומלא הפרטיםבקישור הנוכחי הורד המסמך)תושבות  תצהיר     

 
 (., הדפס ומלא הפרטיםבקישור הנוכחי הורד המסמך) הספרטופס אישור מסירת פרטים מבית      

 

 
(בהתאם לצורך להלןשכל המסמכים ) התלמיד  

מלווים במסמכים על כל המסמכים הבאים להיות 
 מתורגמים לאנגלית במקרה שהמקור אינו באנגלית.

 

תעודה מזהה עם תמונה תקפה 
 מהרשימה הבאה:

 
 )תעודת לידה )נדרש 
  פנקס חיסונים ועותק של בדיקת

 רופא הכי עדכנית )נדרש(
  תעודת וציונים מבית הספר

הקודם* )נדרש, ראה הסברים 
 להלן(

  ציוניELL/ESL )אם רלוונטי( 
  מסמכים המעידים על משמורת

 )אם רלוונטי(
  עותק של תכניתIEP  504או 

 )אם רלוונטי(
 )צווי בית משפט )אם רלוונטי 

 
מתוך  2) מסמכים המעידים על מגורים

  (הרשימה

 

ימים או הצהרה  45של  בתוקףחשבון 
או הזמנת עבודה  של שירות

מגורים את כתובת ה יםהמוכיח
מהרשימה - מתן השירותותאריך 
 הבאה:

 
 ןחשבון כבלים/ לווי 
 חשבון חשמל 
 חשבון גז 
  חשבון טלפון בבית )טלפון

 סלולארי אינו קביל(
 חשבון ביטוח בית/שכירות 

 

 
 (1)מסמך  מסמכים המעידים על תושבות

 
 המשכנתא  םהוכחת תשלו

על  תשלום אוהעדכני ביותר 
 מיסי הבית

  עותק של הצהרת תושבות
תיעוד של התשלום  ובנוסף
 האחרון

 קייםשל חוזה השכירות ה עותק 
חתום על הסכם מגורים  בנוסףו

 Landlord Living) בעל הבית ידי

Agreement) 

 בעל הבית "יחתום ע
  עותק של HUD  דיור או חוזה

 הסכם ובנוסףאחר ציבורי 
 הבית בעל חתום על ידימגורים 

 

כיתה ט', -תעודות כיתות ח' ו כיתה י':ח', -תעודות כיתות ז' ו כיתה ט':התקדמות הכי מעודכנים,  תעודות/ד"חות ח':-כיתות א'אין צורך,  כיתות הגן:*
י"א.-תעודות כיתות ט', י' ו כיתה י"ב:י', -תעודות כיתות ט' ו י"א:  

 
 (הספר לביתהתלמיד  הגעת לפני, בתהליך טרום הרישום הגשה לאחר) הספר בית אחות לדרישת תואמים להיות צריכים חיסונים 
 

כל בתי הספר מחויבים לקבוע מהי השפה המדוברת בבית התלמיד כדי  :(לפי הצורך, English Language Learners) ELL אבחוןהשלימו  
האבחון ייקבע בזמן . לאבחן את רמת השפה של הילד המחוז נדרש, אינה השפה הראשונה המדוברת בביתאם אנגלית לזהות מהם צרכי השפה. 

 הרישום, לאחר מסירת כל המסמכים הנדרשים.טרום 
 

 הגיעו לפגישה עם התלמיד והיועצת בבית הספר המיועד לילדיכם 

http://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib8/MA01907509/Centricity/Domain/43/Registration%20Docs/15-16_affidavit_of_residency.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib8/MA01907509/Centricity/Domain/43/Registration%20Docs/Records_Release_Form.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib8/MA01907509/Centricity/Domain/43/Landlord%20Living%20Agreement_All.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib8/MA01907509/Centricity/Domain/43/Landlord%20Living%20Agreement_All.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib8/MA01907509/Centricity/Domain/43/Landlord%20Living%20Agreement_All.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib8/MA01907509/Centricity/Domain/43/Landlord%20Living%20Agreement_All.pdf

